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บทที ่1 
บทน า 

 
                 ในปัจจุบนัเรานิยมเอาส่ิงประดิษฐท์างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอด (Diode) ทรานซิสเตอร์ 
(Transistor) ไทริสเตอร์ (Thyristor) ไอซี (IC = integrated circuits) ต่างๆ แม้กระทั่ง
ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) เขา้มาควบคุมก าลงังานขนาดใหญ่ เช่น การควบคุมแรงดนั
กระแสและความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่เป็นตน้ ในการควบคุมก าลงัขนาดใหญ่ท่ีส าคญัอย่าง
หน่ึงคือ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าวิธีท่ีง่ายท่ีสุด ในการการควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง คือ การใช้การเปล่ียนค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีป้อนให้มอเตอร์ ถ้า
แรงดนัไฟฟ้ามีค่าสูง มอเตอร์จะหมุนเร็ว ถา้แรงดนัไฟฟ้าต ่ามอเตอร์จะหมุนชา้ ซ่ึงเราจะท าไดง่้ายๆ
ดว้ยการเอาตวัตา้นทานท่ีสามารถเปล่ียนค่าไดแ้ละทนต่อกระแสไดสู้ง ต่ออนุกรมระหวา่งสายจ่าย
ไฟฟ้ากบัมอเตอร์ ตวัความตา้นทานน้ีนอกจากจะใช้ปรับความเร็วของมอเตอร์แลว้ ยงัใช้จ  ากดัค่า
กระแสไฟฟ้า ให้อยูใ่นค่าท่ีปลอดภยัในตอนมอเตอร์เร่ิมหมุนหรือสตาร์ท (Start) วิธีท่ียากกวา่แต่
ดีกวา่วธีิท่ีกล่าวขา้งบนน้ียงัมีอีกหลายวธีิ ดงัเช่น ถา้เป็นมอเตอร์กระแสตรง จะปรับความเร็วไดด้ว้ย
การเปล่ียนค่าความตา้นทาน ในวงจรฟิลด์ (Field) ของมอเตอร์ แต่ถา้เป็นมอเตอร์ เอซี เราจะใชก้าร
ปรับค่าความตา้นทานของ rotor เขา้มาควบคุมการเปล่ียนความเร็ว 
 ดงันั้นเราจะสามารถน าเอา  ดงันั้นเราจึงสามารถน าเอาวงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ มาท า
หนา้ท่ีควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าเปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลบัให้
เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และ เปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั หรือ เปล่ียนไฟฟ้า
กระแสสลบัเฟสเดียวใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบัสามเฟส เป็นตน้ วธีิเหล่าน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในการควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
 ช้ินส่วนส าคญัในการควบคุมการเปล่ียนแปลงก าลงัไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
ปัจจุบนั คือ ไทริสเตอร์ ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์จากสารก่ึงตวัน าและท าหนา้ท่ีเปิดวงจรไฟฟ้าเอซี(AC) 
และดีซี(DC) ไดด้ว้ยความเหมาะสมและดีกว่าการใช้สวิตซ์ธรรมดาโดยท่ีไทริสเตอร์น้ี มีขอ้ดีท่ีมี
น ้าหนกัเบาท างานไวใ้จไดดี้ มีการบ ารุงรักษานอ้ย อายุการใชง้านยืนยาว มีขนาดเล็ก ท างานโดยไม่
มีเสียงดังรบกวน ทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ ท างานได้ท่ีระดับความสูงใดๆก็ได้ สามารถเร่ิม
เดินเคร่ืองทนัทีทนัใดได ้ประสิทธิภาพสูงและมีราคาต ่า สามารถใชไ้ฟฟ้าก าลงันอ้ยเขา้ควยคุมให้ไท
ริสเตอร์น ากระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได ้และไม่มีส่วนใดเคล่ือนไหว จึงไม่พบความยุ่งยากเหมือน
สวิตซ์ธรรมดาหรือรีเลย์(Relays) แต่ไทริสเตอร์ก็มีข้อเสียหลายประการคือ เม่ือไทริสเตอร์
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น ากระแสจะมีแรงดนัตกคร่อมในทิฟฟอร์เวร์ิด (forward) ประมาณ1.5โวลตมี์ขนาดอตัราก าลงัจ ากดั
ดว้ยความร้อน เน่ืองจากในระหว่างท่ี ไทริสเตอร์ น ากระแสนั้นจะเกิดความร้อนข้ึนในไทริสเตอร์ 
ซ่ึงตอ้งการวธีิการระบายความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ และจะตอ้งออกแบบวงจรป้องกนัไว ้กบัการท่ี
อาจมีแรงดนัเปล่ียนแปลงชัว่ครู่ นอกจากน้ีไทริสเตอร์ยงัสามารถเปิดน ากระแสไดง่้าย แต่การท าให้
ไทริสเตอร์หยดุน ากระแสเป็นส่ิงท่ียุง่ยาก 
 หนา้ท่ีโดยตรงของไทริสเตอร์ คือ ท าหนา้ท่ีเป็นสวิตซ์ปิด-เปิดให้กระแสไหลผา่นพร้อม
กบัเรียงกระแส ใหก้ระแสไฟไหลไดใ้นทางเดียว แต่เราอาจจดัวงจรใหใ้หท้รานซิสเตอร์ท าหนา้ท่ีได้
คลา้ยกบัไทริสเตอร์  โดยท่ีไทริสเตอร์และทรานซิสเตอร์เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางสารก่ึงตวัน าทั้งคู่ไม่มี
ส่วนใดเคล่ือนไหวเลย มีน ้ าหนกันอ้ย มีปริมาตรเล็กมากสะดวดในการติดตั้ง และมีเวลาในการปิด
ให้กระแสหยุดไหลดีกว่าส่ิงประดิษฐ์ท่ีใช้ท าสวิตซ์หลายแบบ ซ่ึงท าให้เรานิยมใช้ไทริสเตอร์ท า
หน้าท่ีสวิตซ์ แต่ถึงกระนั้น ไทริสเตอร์มีข้อเสียสองประการเม่ือเทียบกับทรานซิสเตอร์คือ มี
แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมไทริสเตอร์ประมาณ 1.5 โวลต์ ซ่ึงสูงกวา่แรงดนัไฟตกคร่อมทรานซิสเตอร์ 
(ซ่ึงมีค่าประมาณ 25 มิลลิโวลต์) และตอ้งการวงจรในการปิดให้กระแสหยุดไหลแต่ทรานซิสเตอร์
ไม่ตอ้งการวงจรน้ี แต่ขณะเปิดให้กระแสไหล ไทริสเตอร์ตอ้งการกระแสพลัส์ (pulse) ป้อนขาเกต 
(gate) ขณะท่ีทรานซิสเตอร์ตอ้งการกระแสเบส (base) ท่ีไหลต่อเน่ือง ไทริสเตอร์จะมีขอ้ดีทีส าคญั
มากคือ มีอตัราแรงดนัและมีอตัรากระแสสูงมากท าให้สามารถควบคุมแรงดนัไฟฟ้าสูงๆ มากไดซ่ึ้ง
เราอาจน าไทริสเตอร์ไปใชค้วบคุมก าลงัไฟฟ้าจากขนาดมิลลิวตัตถึ์งเมกะวตัต ์ท าให้เรานิยมใชไ้ทริ
สเตอร์กนัมากในการควบคุมก าลงัไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในกรณีเช่นน้ีทรานซิลเตอร์ไม่มีทางแข่งขนัได ้
 รีเลยก์็เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ปิด-เปิดกระแสไฟฟ้าแต่ไม่ท าหน้าท่ีเรียง
กระแส แต่ก็สามารถจดัวงจรใหท้ าหนา้ท่ีควบคุมมอเตอร์หรือควบคุมแรงดนั แต่รีเลยมี์ขอ้เสียคือ มี
ช้ินส่วนเคล่ือนไหวอยู่เสมอ ตรงปุ้มท่ีแตะกนัจะเด้งได ้ท าให้มีความสึกหลอ มีความสามารถให้
กระแสไหลผา่นไดไ้ม่สูงและมีก าลงัไฟต ่าเน่ืองจากค่าการเหน่ียวน าของขดลวดของรีเลยท์  าให้ปิด-
เปิดไม่เร็วพอและท าให้มีเวลาแตกต่างระหวา่งอินพุต(input)กบัเอาต์พุต(output)เพราะฉะนั้นเวลา
ของการสวติซ์ช่ิง(switching) จึงชา้อยูใ่นพิกดัของมิลลิวินาที ดงันั้นท าให้รีเลยมี์ความส าคญันอ้ยลง
และเรานิยมใชไ้ทริสเตอร์เขา้ท าหนา้ท่ีแทน 
 โดยเหตุผลต่างๆ ท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้น้ี ท าให้ไทริเตอร์มีบทบาทส าคญัและเป็นท่ีนิยม
มากกว่าส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ ในการใช้เป็นสวิตซ์สถานะของแข็ง (solid-state switch) ซ่ึงเป็นหัวใจ
ส าคญัในการควบคุมมอเตอร์และก าลงัไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
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1.1 ความส าคญัของปัญหา 
ระบบก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัในทางอุดมคติ แรงดนัและความถ่ี ท่ีทุกๆจุดของแหล่งจ่าย

ควรจะคงท่ี และไม่มีอาร์มโมนิกส์ และตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าควรจะเป็นหน่ึง(Unity) พารามิเตอร์
เหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณลกัษณะของโหลดของผูใ้ช้ ระบบในทางอุดมคติโหลดแต่ละตวั
ออกแบบให้ท างานได้ประโยชน์สูงสุด  ท่ีแรงดันแหล่งจ่ายท่ีจ่ายให้เพื่อให้ใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

  1. สร้างตวัควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์จุดชนวน 
  2. ฟึกษาหลกัการท างานและออกแบบชุดของไทริสเตอร์  
  3. สร้างชุดไทริสเตอร์ ท่ีน ามาขบัโหลด 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

  1. สร้างตวัควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์จุดชนวน 
  2. สามารถจ่ายโหลดไดข้นาด 300 วตัต ์ 
  3. รับภาระ (Load) หลอดไฟและมอเตอร์ DC 300 วตัต ์

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. จ่ายแรงดนัไฟฟ้า DC ไปขบัโหลดได ้
  2. เป็นการพฒันาโครงงานใหมี้ความแปลกใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปพฒันาต่อ 
  3. อ านวยความสะดวก ในการใช้งานของผูท่ี้ตอ้งการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงตามสถานท่ี

ต่างๆ 
  4. สามารถน าไปใชเ้ก่ียวกบัการควบคุมอุปกรณ์ท่ีใชแ้รงดนัไฟฟ้า DC ได ้
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1.5 โครงสร้างของโครงงาน 

 

 
 

 
       
ภาพท่ี 1.1โครงสร้างของโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
อาร์ม7 

หลอดไฟและมอเตอร์ 
DC (Load) 

 

ชุดขบัไทริสเตอร์
(SCR) 
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บทที ่2 
ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาประกอบในการออกแบบและสร้างตัว
ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์จุดชนวนโดยจะประกอบดว้ย ทฤษฎีของ
ไทริสเตอร์ ตวัของไมโครคอนโทรลเลอร์และทฤษฎีของมอเตอร์กระแสตรง 

2.1 ไทริสเตอร์ [1],[3],[5] 

ไทริสเตอร์  (หรือ SCR ซ่ึงย่อมาจาก  Semiconductor Controlled Rectifiers)  ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ท่ีไดผ้ลิตและใช้งานมาตั้งแต่ปี  ค.ฟ.  1957  ดงันั้นจึงนบัไดว้่าเก่าแก่มากตวัหน่ึง  และ
นอกจากน้ี  ยงัเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  ชนิด  โซลิดสเตต  ท่ีสามารถใชง้านกบัก าลงัสูงๆ  
และมีโครงสร้างเป็นแบบ 4 ชั้นส าหรับการน ากระแส  สามารถกระท าได ้ดว้ยการควบคุมท่ีขั้วเกต  
และเม่ือกระแสท่ีไหลมีค่าสูงพอ  ก็สามารถท่ีจะท าให้ไทริสเตอร์สามารถแลตซ์ได ้ แต่เม่ือกระแส
แอโนดไหลถึงค่าแลตซ์แลว้  ไทริสเตอร์จะไม่สามารถหยุดน าไดด้ว้ยเกต  ดงันั้นการน าไปใชง้าน
กบัก าลงัสูงๆ  ของอุปกรณ์น้ีวฟิวกร  หรือนกัออกแบบ จะตอ้งมีพื้นฐานความรู้  และความช านาญท่ี
ดีพอ  จึงสามารถขบัอุปกรณ์ดงักล่าว  ให้น าและหยุดน าไดดี้ และควรมีวงจรสนบัเบอร์ป้องกนัดว้ย  
ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไป 

2.2 โครงสร้างเบือ้งต้นของไทริสเตอร์ [1],[4],[5] 

ไทริสเตอร์ ไดแ้สดงถึงโครงสร้างการโดป  โดยไดโ้ดปสลบัชนิดกนัระหวา่ง P และ N รวม
เป็น 4 ชั้นรวมทั้งขนาดของความกวา้งโดยประมาณดว้ย  ถา้เป็นไทริสเตอร์ก าลงัสูงๆ  อาจตอ้งใช้
แผ่นซิลิกอนท่ีมีขนาดเส้นผ่าฟูนยก์ลางถึง 10 เซนติเมตร ส าหรับโครงสร้างเกต-แคโทด  มี  2  
รูปแบบ  คือโครงสร้างแบบแจกแจง  (Distribute)   นิคมผลิตเป็นไทริสเตอร์ขนาดใหญ่  
(เส้นผา่ฟูนยก์ลาง เท่ากบั 10 เซนติเมตร)  อีกรูปแบบ  ไดแ้ก่โครงสร้างเกตแบบอิเล็กโทรด  นิยม
ผลิตเป็นไทริสเตอร์ขนาดเล็กส าหรับการข้ึนรูปเกตและแคโทรดทั่วๆไป  สามารถกระท าได้
หลากหลาย  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของไทริสเตอร์   ความสารถในการเพิ่มอตัรา  di / dt   ตลอดจน
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ความเร็วในการสวิตซ์ซ่ึงไดจ้ากการน าสัญญาลกัษณ์ของไดโอดมาเพิ่มขั้วท่ี 3 ซ่ึงเป็นเกต เพื่อท า
หนา้ท่ีควบคุมแรงดนัและกระแส 
 โครงส ร้ า ง ท่ี แสดงด้ว ยภ าพตัดขวา งแนวตั้ ง ของไท ริส เตอ ร์  จะ ได้คล้ า ยกับ
ทรานซิสเตอร์ก าลงัมาก (การแสดง ไดแ้สดงทั้งความหนาแน่นของพาหะท่ีโดปและความกวา้งของ
แต่ละชั้น) คือแคโทดและเกตของไทริสเตอร์จะคล้ายกับอีมิตเตอร์และเบสของทรานซิสเตอร์
ตามล าดบั ส าหรับการหยุดน าของไทริสเตอร์ก าลงั บริเวณ N น้ี ไดแ้ก่บริเวณN ในคอลเล็กเตอร์ 
นั้นเอง 

2.3 การท างานของไทริสเตอร์ [4], [5] 
 

 2.3.1 การน ากระแส 
กระแสแอโนด  IA  จะมีค่าสูงข้ึน และเม่ือผลนั้นเกิดข้ึน ไทริสเตอร์จะถึงจุดเร่ิมทลาย 

(Breakover) สุดทา้ย เป็นผลท าให้การท างานของไทริสเตอร์ เขา้สู่สถานะความตา้นทานเป็นลบ
พร้อมกบัไดอ้ตัราขยายกระแส    ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตวั มีค่ามากกวา่  1 และในขณะท่ีก าลงั
ท างานในบริเวณการเป็นลบ สถานะน้ีคงจะไม่คงท่ี เน่ืองจาก ทรานซิสเตอร์ทั้งสอง ไดมี้การต่อ
แบบวกกลบั (ป้อนแบบวกกลบั) การท างานในช่วงน้ี  จึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เพื่อท าให้ไทริสเตอร์
ท างานเขา้สู่การน าอยา่งถาวร จากสัมประสิทธ์ิการถ่ายโอน     ตามขา้งบน จะเห็นไดว้า่ ถา้หากค่า
น้ีมีค่ามากข้ึน เป็นผลท าใหส้ถานะกั้นแรงดนัไบแอสไปหนา้ หรือ VBO ลดลง 

กลไกส าคญัท่ีท าให้     เพิ่มข้ึนได ้คือ การเพิ่มค่าแรงดนัแอโนด – แคโทด เพราะเม่ือ
แรงดนักล่าวน้ีเพิ่มข้ึน จะท าให้บริเวณปลอดประจุของรอยต่อ  J2  เคล่ือนท่ีมุ่งไปยงัชั้น  n1  พร้อม
กบัเป็นผลท าใหค้วามกวา้งเบสของทรานซิสเตอร์  p1 n1 p2  มีค่านอ้ยลง ดงันั้น ค่า    pnp จึงเพิ่มข้ึน
ในท านองเดียวกนั ชั้นปลอดประจุรอยต่อ  J2 ไดมุ้่งขยายไปชั้น  p2   (บริเวณเบสของทรานซิสเตอร์
npn) ดว้ยจึงท าให ้   npn  เพิ่มข้ึนไดเ้ช่นกนั 
 จากการป้อนกระแสเบสให้กบัทรานซิสเตอร์ก าลังชนิด  npn  และ  pnp ท่ีได้มีการ
ป้อนกลบัแบบบวกจะเห็นวา่  กระแสเบสดงักล่าว  ก็คือกระแสเกตของไทริสเตอร์  นัน่เอง  ซ่ึงถา้
หากกระแสเกตค่าบวกมีค่าเพียงพอดงันั้น  จ  านวนอิเล็กตรอนในไทริสเตอร์  ก็สามารถฉีดขา้ม
รอยต่อ  J3  (ซ่ึงถูกไบแอสไปหนา้)  ไปยงัชั้นเบส  p2  ของทรานซิสเตอร์  npn  ได ้ และอิเล็กตรอน
ดงักล่าว  ยงัสามารถแพร่กระจ่ายขา้มเบส     และรอยต่อ  p2  ไปยงัชั้นเบส   J2  ของทรานซิสเตอร์  
pnp  ไดอี้กดว้ย 
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อิเล็กตรอนในชั้น  n1   เหล่าน้ีไดท้  าใหเ้กิดผล  2  อยา่งในเวลาเดียวกนั คือ  
1.ความกวา้งของชั้นปลอดประจุของรอยต่อ J2 มีค่ามากข้ึน เพราะประจุอวกาฟค่าบวกท่ีเกิดจาก

การไอออนของตวัให้ไดไ้ปทดแทนประจุอวกาฟ ค่าลบของอิเล็กตรอนให้มีค่าเท่ากนั และความ
กวา้งของชั้นปลอดประจุดงักล่าวนั้น ยงัขยายต่อไปยงัชั้น n1 จึงเป็นผลท าให้ความกวา้งของเบส
ทรานซิสเตอร์ pnp ลดลง ดั้งนั้น มีค่าสูงข้ึน 

2. พาหะขา้งมาก (อิเล็กตรอน) ท่ีไดฉี้ดเขา้ไปยงัเบสของทรานซิสเตอร์ pnp น้ีไดเ้ป็นสาเหตุท า
ให้โฮลถูกฉีดไปยงัชั้นเบสดว้ย (เพื่อรักษาประจุอวกาฟมีสภาพเป็นกลาง) โดยผ่านรอยต่อเบสอีมิต
เตอร์ของทรานซิสเตอร์ pnp (รอยต่อ p1 n1) และโฮลท่ีฉีดนั้นยงัแพร่กระจ่ายขา้มเบส และบริเวณ
ปลอดประจุรอยต่อ J2 ของทรานซิสเตอร์ก าลงั npn มากข้ึน (เพราะประจุอวกาฟบวกของโฮลไดไ้ป
กระแทกกบัอิเล็กตรอนในชั้น n2) พร้อมกบัเกิดปฏิกิริยาการวกกลบั  และไดท้  าให้ไทริสเตอร์เขา้สู่
สถานะน า  โดยกระแสจะไหลระหวา่งแอโนดและแคโทดเป็นจ านวนมาก  พร้อมกบัฉีดเขา้ในเบส
ดว้ยจ านวนท่ีท าใหท้รานซิสเตอร์ก าลงัอ่ิมตวัได ้โดยปราฟจากกระแสเกตป้อน  และน่ีคือ  ปฏิกิริยา
การเร่ิมตน้ของการแลตซ์ของไทริสเตอร์นัน่เอง 

2.3.2 การท างานของสถานการณ์น า 
ในขณะน ากระแสการฉีดพาหะขา้งนอ้ยไดเ้กิดข้ึนในทรานซิสเตอร์ทั้ง 4 ชั้น อยา่งรุนแรง 

ดงัแสดงในรูปการกระจายของประจุสะสมใน 4 ชั้น ตามรูปท่ี 2.1 โดยรอยต่อ J2 ถูกไบแอส
ยอ้นกลบัและในขณะเดียวกนั  

G

A

J1J2J3

K

N2 P2 N1 P1

x
           

                                             - Vn+   + Vn-                                          - Vn+ 
 
ภาพท่ี 2.1 ความหนาแน่ของพาหะรวม  
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Na2

Nd1

Na1

X  
 

 
ภาพท่ี 2.2 การแพร่กระจายของพาหะขณะน ากระแสในไทริสเตอร์ 
 

ทรานซิสเตอร์ในวงจรสมมูลเกิดการอ่ิมตวัในสภาพเช่นน้ี กระแสไบแอสไปหน้าจะไหล
เป็นจ านวนมากพร้อมการท าให้เกิดแรงดนัตกคร่อมไบแอสไปหนา้จ านวนเล็กน้อย  เน่ืองจากการ
มอดูเลตความน าจ าเพราะเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก  ดงัรูปการกระจายของประจุสะสมในรูปท่ี 2.1 
ส าหรับแรงดนัขณะน ากระแสโดยประมาณ จะสามารถค านวณดว้ยสมการขา้งล่างน้ี 

 

                   VAK (on)  =  VJ1 - VJ2 + VJ3 + Vn               ( 2.1 ) 

 
ซ่ึง VJ3 แทนแรงดนัไบแอสไปหนา้ของรอยต่อ (ประมาณ 0.7 - 0.9 โวลต)์ Vn- แทนแรงดนั

ตกคร่อมบริเวณ n มีค่า 10 - 40 โวลต ์และจะไม่ข้ึนกบัประแสท่ีไหลผา่นอุปกรณ์น้ี สามารถค านวณ
ไดโ้ดยประมาณส าหรับแรงดนั VAK(on) ในสมการท่ี 2.2 จะไดค้ลา้ยกบัแรงดนัขณะน าของไดโอด  
และขณะท่ีความหนาแน่นของกระแสมีค่ามาก  แรงดนัขณะน าน้ีจะเพิ่มข้ึนตามทั้งน้ีเน่ืองจากการ
รวมตวัใหม่และการเคล่ือนมีค่าลดลง ดงัไดอ้ธิบายมาแลว้รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนจากค่าความตา้นทาน
โอห์มมิคปรสิต ดว้ย  และผลดงักล่าวทั้งหมดน้ีคือ ความตา้นทานขณะน า  
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2.3.3 ขบวนการหยุดน า 
การจะหยดุน ากระแสของไทริสเตอร์ดว้ยการตดัแหล่งจ่ายป้อนเกตในขณะท่ีไทริสเตอร์นั้น

ก าลงัน ากระแสในช่วงแลตซ์ (latch) ไม่สามารถท าได้นอกจากจะตอ้งใช้วงจรภายในมาช่วยลด
กระแสแอโนดใหต้ ่ากวา่กระแสคงไวภ้ายในระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารคู่มือเท่านั้น  เพราะ
ในระหวา่งเวลาดงักล่าวน้ี  การท างานของทรานซิสเตอร์  ในวงจรสมมูลไดถู้กดึงดูดให้ออกมาจาก
จุดอ่ิมตวัมายงับริเวณไวงาน สุดทา้ยจะตดัการไหลของกระแสป้อนกลบัของทรานซิสเตอร์ในวงจร
สมมูลไทริสเตอร์ใหห้ยดุน าได ้

ปกติ  กระแสเกตค่าลบไม่สามารถท าให้ไทริสเตอร์หยุดน ากระแสได ้ เพราะว่า  พื้นท่ีบริเวณ
แคโทดโตกว่าพื้นท่ีเกต  และการเกิดไบแอสยอ้นกลบัของรอยต่อเกตแคโทด  (เบสอีมีตเตอร์ของ
ทรานซิสเตอร์ npn)ท่ีมีสาเหตุมาจากกระแสเกตค่าลบ สามารถเกิดข้ึนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
หลงัจากนั้นแรงดนัตกคร่อมดา้นขา้งของบริเวณ P2ไดผ้ลกัดนัให้กระแสคราวดิงค์ไหลไปยงัจุด
ฟูนย์กลางของแคโทดเป็นจ านวนมาก  เหมือนกับกระแสอีมีตเตอร์คราวดิงค์ท่ี เกิดข้ึนใน
ทรานซิสเตอร์ก าลงัขณะหยุดน ากระแส จึงท าให้กระแสแอโนดไหลผ่านจุดฟูนยก์ลางแคโทดมาก
ข้ึน  พร้อมกบัยงัรักษาให้รอยต่อเกต-แคโทด ถูกไบแอสไปหนา้ต่อไป  พร้อมกบัท าลายกระแสเกต
ค่าลบท่ีป้อนเขา้มาใหห้มดไปดว้ย  
 

2.4 เวลาหยุดน ากระแสและการควบคุมอตัรา dVF / dt ให้มค่ีาภายในก าหนด [1], [2], [3] 
 

ในกรณีท่ีเป็นไดโอดก าลงั คาบทรานเซียนตข์องการฟ้ืนตวัยอ้นกลบั ไดถู้กก าหนดให้มีค่า
ตั้งแต่เร่ิมตน้ยอ้นกลบั  ไปจนกระทัง่ถึงค่าท่ีไดล้ดลงเหลือเท่ากบั Irr / 4 หรือ Irr / 10 หรือช่วงเวลา 
t3  ยงัคงมีค่าหลงเหลืออยูภ่ายในบริเวณ n1  และ p2  ของไทริสเตอร์ซ่ึงถา้หากแรงดนัไบแอสไปหนา้
ถูกป้อนเขา้มาให้กบัไทริสเตอร์ดว้ยพิกดั dVF / dt ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นเอกสารคู่มือ  อีกคร้ัง ดงันั้น
พลัส์การถดถอยของกระแสไปหนา้ท่ีเกิดจากกระแสฟ้ืนตวัไปหนา้จะไหลได ้ ถา้หากพาหะในส่วน
ท่ีเพิ่มยงัคงมีค่า ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  และทนัใดนั้น  ก็จะเกิดการรวมตวักนัใหม่ภายในอีกคร้ัง  พร้อม
กบัถูกกวาดออกไปดว้ยแรงดนัไบแอสไปหนา้ท่ีไดเ้พิ่มข้ึนน้ี 

พลัส์กระแสฟ้ืนตวัไปหนา้ อาจมีผลคลา้ยกบัการนเกตดว้ยรูปคล่ืนพลัส์คือ ถา้กระแสฟ้ืนตวั
ไปหนา้มีค่ามากพอ  อาจท าให้ไทริสเตอร์  สามารถน ากระแสโดยไม่ไดต้ั้งใจได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือ
กระแสฟ้ืนตวัไปหน้ามีค่ามากข้ึน  จะเป็นผลท าให้กระแสค่ายอดฟ้ืนตวัไปหน้า มีค่ามากข้ึนตาม 
ส าหรับการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการน ากระแสโดยไม่ตั้งใจน้ี  สามารถท าได ้2 ประการ คือ 
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1.เวลาท่ีไทริสเตอร์ก าลังปิดกั้น แรงดันยอ้นกลับต้องมีค่ามากกว่าเวลาท่ี t3 ด้วยเหตุน้ีเอง
บริษทัผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการก าหนดเวลาดงักล่าวน้ี ดว้ยเวลา tq ใดๆ และเป็นเวลาต ่าสุดท่ีไทริสเตอร์นั้น
ควรอยูใ่นสถานะปิดกั้นก่อน ท่ีแรงดนัไปหนา้จะถูกป้อนอีกคร้ัง 

2. อตัราการเพิ่มข้ึนของแรงดนัไปหน้าในคร้ังต่อไป ควรมีค่าต ่ากว่าบริษทัผูผ้ลิตระบุไว ้ปกติ
อตัรา dVF / dt น้ีจะเป็นข้อมูลส าคญัท่ีท าให้เกิดกระแสไหลทะลุบริเวณปลอดประจุ (ซ่ึง
เปรียบเสมือนเป็นตวัเก็บประจุ) ในบริเวณรอยต่อ J2 ถา้กระแสน้ี (ความจริงก็คือ กระแสท่ีเกิดจาก 
CJ2 ( dVF / dt ) ม่ีค่ามากกวา่กระแสจุดเร่ิมทลาย IBOไทริสเตอร์อาจน ากระแสได ้ ดงันั้นอตัรา dVF / 
dt จึงตอ้งก าหนดใหน้อ้ยกวา่ค่าตามสมการขา้งล่าง 

 

dVF / dt  max < IBO / CJ2 
 
เม่ือ dVF / dt มีค่าสูงสุด อาจมีค่าตั้งแต่ 100 โวลตต่์อไมโครวินาที ซ่ึงจะเหมาะสมกบัการไปใช้

งานในความถ่ีต ่า ไดแ้ก่ การควบคุมเฟส ไปจนถึง 1000 โวลต/์ไมโครวินาที หรือถา้มีค่ามากกวา่น้ีก็
จะเหมาะสมกบัวงจรอินเวอร์เตอร์ความถ่ีสูง 
 

2.5 การความคุมอตัรา di / dt และ dVF / dt  

 
2.5.1 การความคุมอตัรา di / dt 

 การท าใหอ้ตัรา di / dt มีค่าภายใตข้อ้ก าหนดสามารถท าไดโ้ดยการเพิ่มพื้นท่ีการน าแคโทด
ขณะเร่ิมตนัน ากระแสให้มีค่ามากข้ึน และการเพิ่มพื้นท่ีการน าแคโทดให้มากข้ึนสามารถท าไดด้ว้ย
การเพิ่มกระแสเกตให้กบัไทริสเตอร์ และเคยกล่าวมาแลว้ ส าหรับวงจรเกตท่ีป้อนดว้ยกระแสสูงๆ 
จะไม่เป็นท่ีนิยม แต่จะมีวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมและดีมาก คือการใชไ้ทริสเตอร์ไพลอดเป็นตวัป้อน
กระแสสูงๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 โดยโครงสร้างของไทริสเตอร์ไพลอดนั้นยงัเป็นซิลิกอนแบบ
แผน่บาง เช่นเดียวกบัไทริสเตอร์หลกั 

การพฒันารูปแบบไทริสเตอร์ให้ท างานเร็วข้ึนสามารถท าไดด้ว้ยการแกไ้ขโครงสร้างเกต-
แคโทด ใหแ้คโทดมีขนาดเล็กลงพร้อมกบัมีพื้นท่ีบางส่วนผสมเขา้กบัเกตเหมือนโครงสร้างของเบส 
- อีมิตเตอร์ ในทรานซิสเตอร์ก าลงัมาก การวางเกต-แคโทด ร่วมกนัไดใ้ชรู้ปทรงแบบเรขาท่ีซบัซ้อน
หลากหลาย ดังนั้นท าให้พื้นท่ีในบริเวณรอบๆ เกต-แคโทด มีค่ามากข้ึนเม่ือเทียบกับพื้นท่ีของ
แคโทด และเม่ือพื้นท่ีบริเวณรอบๆ เกต –แคโทด มีค่ามากข้ึนจึงเป็นสาเหตุท าให้พื้นท่ีเร่ิมตน้ของ
การน ากระแสมากข้ึนตาม สุดทา้ย ท าใหค้่าความสามรถของอุปกรณ์ท่ีกระท าต่ออตัรา di / dt ดีข้ึน 



11 

 

 
A

G

K

ไทรสิเตอรห์ลกั

ไทรสิเตอรไ์พลอด

A

G

K

ไทรสิเตอรห์ลกั

                         ก.                                                                   ข.         
            
ภาพท่ี 2.3 วงจรใหไ้ทริสเตอร์ 
  ก. การใชไ้ทริสเตอร์ไพลอดป้อนเกตใหก้บัไทริสเตอร์หลกั 
  ข. การท าใหไ้ทริสเตอร์หยดุน ากระแสไดเ้ร็วข้ึนดว้ยวธีิ Gate Assisted Turn-off  Thyristors  
 

การน ามาใช้งานของไทริสเตอร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเกต -แคโทดร่วมกัน (Interdigitated 
Gate-Cathode Structure) สามารถท าใหเ้วลาในการหยดุน ากระแสสั้นลงเพราะถา้เป็นไทริสเตอร์ท่ีมี
พื้นท่ีแคโทดมากจะเป็นผลท าใหบ้ริเวณรอบๆ เกต-แคโทด มีค่านอ้ยลง จึงท าให้การท างานดว้ยการ
ควบคุมเฟสยงัคงด าเนินต่อไป ดงันั้นกระแสค่าลบจึงไม่สามารถท าให้อุปกรณ์หยุดน ากระแสไดด้งั
อธิบายมาแลว้ในตอนตน้ๆ อยา่งไรก็ตามถา้เกต-แคโทด ของไทริสเตอร์มีโครงสร้างแบบร่วมกนัจะ
ไดบ้ริเวณก่ึงกลางของแคโทดอยูไ่ม่ห่างไกลกบัขอบของเกต-แคโทด จึงเป็นผลให้ปริมาณการไหล
ของกระแสในบริเวณก่ึงกลางแคโทด ลดค่าความหนาแน่ลงไดม้าก ดงันั้นกระแสค่าลบสามารถ
ไหลผ่านไดแ้ละมีค่ามากข้ึนพร้อมกบัท าให้ค่าประจุท่ีในเก็บไวใ้นบริเวณ n2 และ p2 ถูกกวาด
ออกไป สุดทา้ยไดเ้วลาในการหยดุกระแสสั้นลง  
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ปกติไทริสเตอร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเกต-แคโทดร่วมกนัมากๆ (Highly Interdigitated Gate - 
Cathode Structure)  มกันิยมขบัดว้ยวงจรไทริสเตอร์ไพลอดแต่ต่อมาวงจรน้ีไดถู้กดดัแปลงโดยการ
น าไดโอดต่อร่วมอีก 1 ตวั เพื่อช่วยการหยุดน า เพราะขณะท่ียงัไม่ต่อไดโอดเขา้ไปไทริสเตอร์ไพ
ลอดจะกั้นกระแสค่าลบไวท้  าให้กระแสเกตค่าลบน้ีไม่สามารถดึงมาจากไทริสเตอร์หลกัได ้สุดทา้ย 
ไดเ้วลาการหยุดน ายาวดงันั้นวงจรท่ีไดแ้สดงดงัภาพท่ี 2.2 ข. ซ่ึงประกอบดว้ยไทริสเตอร์ไพลอด 
ไดโอด และไทริสเตอร์ท่ีมีโครงสร้างเกต-แคโทดแบบรวมกนัมาก ๆ  จึงมีช่ือเรียกวา่ไทริสเตอร์ช่วย
หยุดน า (A  Gate -  Assisted Turn - off  Thyristors , GATTs) และถึงแมว้า่ขั้ว แอโนด-แคโทด ของ
อุปกรณ์น้ีได้ถูกไบแอสยอ้นกลบัเพื่อท าให้หยุดน าก็ตาม แต่วงจรตามภาพท่ี 2.2 ข.ก็สามารถ
น ามาใชง้านไดส้ าหรับการหยดุน าดว้ยเวลา 10 ไมโครวินาทีหรือนอ้ยกกวา่วงจรดงักล่าว ก็สามารถ
ใช้งานไดก้บัอุปกรณ์ท่ีมีแรงดนักั้นไบแอสไปหน้า เท่ากบั 2,000 โวลต์ และกระแสการน า เท่ากบั 
1,000 แอมป์ ถึง 2,000 แอมป์ ไดร้วมถึงความถ่ีการสวติซ์ดว้ยซ่ึง เท่ากบั 10 กิโลเฮิร์ตซ์ 
 

2.6 ทฤษฎมีอเตอร์และการควบคุม [5] 
  

2.6.1 หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
มอเตอร์ไฟฟ้าคือเคร่ืองกลซ่ึงเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานกล  โดยอาฟยัหลกัการ

ดงัน้ี  คือ  เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลในตวัน า  ซ่ึงวางอยู่ในสนามแม่เหล็กย่อมท าให้เกิดแรงข้ึนบน
ตวัน าในทิฟทางตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง (Fleming’s Left Hand Rule) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “น้ิวช้ีแสดง
ทิฟทางของเส้นแรงแม่เหล็กน้ิวกลางแสดงทิฟทางของกระแสไฟฟ้าและน้ิวหวัแม่มือแสดงทิฟทาง
ของแรงท่ีเกิดข้ึน” และขนาดของแรงท่ีเกิดข้ึนสามารถหาไดจ้ากสมการท่ี 2.1 

 
  liBF                                                                ( 2.2 ) 

      
เม่ือ   F   = แรงท่ีเกิดข้ึนบนตวัน า  

B  = ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก 
i  = กระแสท่ีไหลในตวัน า 
l  = ความยาวของตวัน า 
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ภาพท่ี 2.4 ทิฟทางของเส้นแรงแม่เหล็ก 

ก. สนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว 
ข. พื้นท่ีหนา้ตดัของลวดตวัน าซ่ึงมีกระแสไหลออก เส้นแรงแม่เหล็กรอบตวัน าจะมี 
    ทิฟทางทวนเขม็นาฬิกา 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 ผลรวมของสนามแม่เหล็กทัง่สองแห่งท าให้เกิดแรงบิดเบนขอสนามแม่เหล็กอนัเป็น 
สาเหตุใหเ้กิดแรง F ท าใหล้วดตวัน าเคล่ือนท่ีข้ึนบน 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6 ทิฟทางของเส้นแรงแม่เหล็กตดัผา่นลวดตวัน า 
 

ก. ข. 

(ก) 

(ข) 

S N 

N S 

F 

S N 

ข. 

ก. 

ค. 

N S 

N S 
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              ก. ลวดตวัน าท่ีมีความยาวหน่ึงมีกระแสไหลผา่นและวางอยูใ่นสนามแม่เหล็ก 
            ข.  แสดงทิฟทางของเส้นแรงแม่ เหล็กท่ี เกิดข้ึนรอบตัวน า เม่ือเทียบกับทิฟทางของ 

สนามแม่เหล็ก 
          ค. ผลรวมของสนามแม่เหล็กทัง่สองแห่งท าใหต้วัเคล่ือนท่ีดว้ยแรง  

เราสามารถหาทิฟทางของแรง F ท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยใชก้ฎมือซ้ายของแฟลมม่ิง (Fleming left 
hand rule) ซ่ึงท าให้หาทิฟทางการหมุนของมอเตอร์นั้นเอง ภาพท่ี 2.6 แสดงการใชก้ฎมือซ้ายของ
แฟลมม่ิงหรือกฎมือซ้ายของมอเตอร์ (left hand rule motor rule) เพื่อหาทิฟทางของแรงท่ีเกิดข้ึนบน
ลวดตวัน าเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพท่ี 2.6 แสดงการใช้กฎมือขวาของเฟลมม่ิง หรือกฎมือขวาของ
เคร่ืองก าเนิด (left hand rule  motor rule) เพื่อหาทิฟทางของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า (induced 
r.m.f.) ในเคร่ืองก าเนิดหรือใช้หาทิฟทางของแรงเคล่ือนไฟฟ้าต่อตา้น (back e.m.f. or counter 
e.m.f.) 

 
 
ภาพท่ี 2.7 กดมือซา้ยของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8 กฎมือขวาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 

S N 

N S 
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2.7 โครงสร้างและหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก [5] 
 
โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นดงัภาพท่ี 2.7 และภาพท่ี 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 ลกัษณะทัว่ไปของมอมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 

  
  
ภาพท่ี 2.10 ส่วนประกอบภายในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.11 โครงสร้างและการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ก็คือจะมีสนามแม่เหล็กอยู ่2 ส่วน
คือส่วนท่ีอยูบ่นสเตเตอร์  และส่วนท่ีอยูบ่นอาร์เมเจอร์ โดยสนามแม่เหล็กท่ีอยูบ่นสเตเตอร์นั้น เกิด
จากการจ่ายไฟดว้ยแหล่งจ่าย  

fv  ท าใหเ้กิดกระแส  
fi ไหลเขา้ไปในขดลวด  เกิดขั้วแม่เหล็กเหนือ-

ใตข้ึ้นบนสเตเตอร์ และท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก วิ่งผา่นช่องวา่งและโรเตอร์จากขั้วเหนือไปยงัขั้ว
ใต้สนามแม่เหล็กอีกส่วนหน่ึงคล้องสนามแม่เหล็กท่ีอยู่บนอาร์เมเจอร์ซ่ึงขดลวดท่ีสร้าง
สนามแม่เหล็กน้ี  จะพนัอยู่บนโรเตอร์  สนามแม่เหล็กน้ีเป็นสนามแม่เหล็กของเส้นแรงท่ีวนอยู่
รอบตวัน าบนโรเตอร์  จากภาพท่ี 2.10 ถ้าเราพิจารณาขดลวดเพียงขดเดียวท่ีรับไฟจากแปรงถ่าน  
ผา่นคอมมิวเตเตอร์และสมมุติให้ขดลวดนั้นพนัเพียงรอบเดียว  เราจะไดภ้าพของขดลวดท่ีวางอยู่
ภายใตส้นามแม่เหล็กดงัภาพท่ี 2.10 จากภาพเน่ืองจากกระแส  ai  ไหลผา่นแปรงถ่านและคอมมิวเต
เตอร์เขา้ขดลวดทางตวัน า a  และกลบัทางตวัน า – a  จึงท าให้มีเส้นแรงแม่เหล็กทิฟทางตามเข็มรอบ
ตวัน า a และทิฟทางทวนเข็มรอบตวัน า  - a  (โดยใชก้ฎมือขวา)  เน่ืองจากโดยธรรมชาติ  เส้นแรง
แม่เหล็กจะไม่ตดักนัท าใหเ้ส้นแรงแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กหลกับิดตวัออ้มตวัน า a   และ - a   ดงั
ในภาพ ผลก็คือท าใหเ้กิดการผลกักนัระหวา่งเส้นแรงแม่เหล็ก ของสนามแม่เหล็กหลกัและเส้นแรง
แม่เหล็กรอบตวัน า a  , - a  ท าใหข้ดลวด  a ,- a  ถูกผลกัให้หมุนในทิฟตามเข็มนาฬิกาตามภาพ  การ
หมุนดงักล่าวจะท าให้ตวัน า - a   หมุนมาแทนท่ีตวัน า a  และตวัน า a   หมุนไปแทนท่ีตวัน า - a  ใน
ส่วนของกระแสก็จะกลายเป็นไหลเขา้ตวัน า - a   และออกทางตวัน า a   ท  าให้เกิดแรงผลกัให้หมุน
อยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาคือ หลกัการท าให้เกิดแรงบิดข้ึนบนโรเตอร์เพื่อน าไปขบัโหลดอีกต่อ
หน่ึงเราเรียกพฤติกรรมน้ีว่าเป็นพฤติกรรมมอเตอร์ ซ่ึงเกิดจากการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็น
พลงังานกลผา่นการผลกักนัของพลงังานจากสนามแม่เหล็ก แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไป ในขณะท่ี
โรเตอร์ก าลังหมุนอยู่นั้ นขดลวดอาร์เมเจอร์ท่ีถูกใช้เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กมาผลักกับ
สนามแม่เหล็กหลกันั้นก็จะหมุนตดัผา่นกนัสนามแม่เหล็กหลกัไปดว้ยในตวั การท่ีขดลวดตวัน าอาร์
เมเจอร์หมุนตดัผา่นสนามแม่เหล็กหลกัน้ีก็ท  าใหเ้กิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน าข้ึนมาตวัหน่ึงมีทิฟทางตา้น
การไหลของกระแส ai ซ่ึงเป็นกระแสตวัท่ีท าให้เกิดการหมุนข้ึน (เป็นไปตามกฎธรรมชาติท่ีวา่เม่ือ 

ai  ท าให้เกิดหมุน ก็ตอ้งมีแรงดนัมาตา้นการไหลของ ai เพื่อสร้างความสมดุล) เราเรียกแรงเคล่ือน
เหน่ียวน าในทิฟตา้นกลบัน้ีวา่ Back emf ดงัแสดงในภาพ 2.10 ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของเคร่ืองก าเนิดท่ี
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และสามารถเขียนวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของ ภาพท่ี 2.10 ไดด้งัภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.12 วงจรสมมูลดีซีมอเตอร์ 
    ก. วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์  
                 ข. วงจรขดลวดสนาม 
 
เม่ือ aR  คือ ความตา้นทานในขดลวดอาร์เมเจอร์ 
       aL  คือ ความเหน่ียวน าในขดลวดอาร์เมเจอร์ 
       be  คือ Back emf 
       

fR คือ ความตา้นทานในขดลวดสนามแม่เหล็กหลกั 
       

fL คือ ความเหน่ียวน าในขดลวดสนามแม่เหล็กหลกั 
 
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆในวงจรไดด้งัน้ี 

 

วงจรอาร์เมเจอร์                            
b

a

aaaa e
dt

di
LiRv :  

 

วงจรสร้างสนามแม่เหล็กหลกั      
b

f

ffff
dt

di
LiRv :  

 

 
 
 
 

ก. ข. 
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2.8 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง [5] 
 
 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น  4  วธีิ คือ 
 

  2.8.1 การควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์ (Armature control) 
เป็นการควบคุมกระแสหรือแรงดนัท่ีป้อนให้กบัวงจรอาร์เมเจอร์  ซ่ึงจะให้ผลตอบสนอง

ท่ีรวดเร็ว  และควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ได้โดยตรง โดยการควบคุมกระแสอาร์เมเจอร์  ซ่ึง
สามารถควบคุมผา่นทางแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์และเม่ือกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากบักระแสท่ี
พิกดัค่าแรงบิดสูงสูงของมอเตอร์ (Maximum Torque) จะมีค่าคงท่ีซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็นการควบคุม
แบบแรงบิดคงท่ี ดงันั้นจึงเหมาะส าส าหรับงานท่ีตอ้งการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ 

 
   2.8.2 การควบคุมวงจรสนาม (Field control) 

เป็นการควบคุมสนามแม่เหล็กโดยการควบคุมกระแสสนามท่ีใช้สร้างสนามแม่เหล็ก
เน่ืองจากไม่สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ดว้ยการปรับแรงดนัท่ีป้อนให้กบัมอเตอร์ได ้แต่หาก
ลดค่ากระแสสนามลงจะท าใหค้วามเร็วของมอเตอร์เพิ่มข้ึนได ้ การลดกระแสสนามจะท าให้ฟลกัซ์
แม่เหล็ก )( ลดลง แต่มีขอ้เสียคือ  ผลตอบสนองช้า  เน่ืองจากค่าเหน่ียวน าของวงจรสนามมีค่า
มากกวา่วงจรอาร์เมเจอร์จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ไดโ้ดยตรง  และการท างาน
อาจไม่เสถียรเน่ืองจากผลของปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ (Armature reaction) แต่มีขอ้ดีคือ การควบคุมท า
ให้ง่ายกวา่แบบแรกอาจเรียกไดว้า่เป็นการควบคุมแบบก าลงังานสูงสุดคงท่ีจึงเหมาะส าหรับงานท่ี
ตอ้งการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เพื่อใหไ้ดค้วามเร็วตามตอ้งการ 
 

 2.8.3 การควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม (Combine armature and 
field flux control) 

เป็นการน าการควบคุมวิธีท่ี 1  และ 2  มาใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง  
โดยการควบคุมกระแสหรือแรงดนัท่ีป้อนให้กบัวงจรอาร์เมเจอร์  และควบคุมสนามแม่เหล็กโดย
การควบคุมกระแสสนามท่ีใชส้ร้างกระแสแม่เหล็ก โดยสามารถเปล่ียนสถานการณ์ท างานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองโดยอตัโนมติั ซ่ึงท าให้สามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ได้โดยตรง และยงัสามารถ
ควบคุมความเร็วของมอเตอรใหค้งท่ีตามค่าความเร็วค่าสั่งได ้
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ภาพท่ี 2.13 การควบคุมความเร็วดว้ยวธีิการควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม 

 
 2.8.4 การควบคุมความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์ (Armature resistance 
control) 

 เป็นการปรับค่าความตา้นทานของวงจรอาร์เมเจอร์ โดยการต่อความตา้นทาน eR

อนุกรมกบัวงจรอาร์เมเจอร์แต่วธีิน้ีมีประสิทธิภาพต ่า เพราะมีการสูญเสียเกิดข้ึนท่ีความตา้นทานจึง
ไม่นิยมใชก้นักราฟคุณลกัษณะของการควบคุมดว้ยวธีิน้ีแสดงดงัภาพท่ี 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.14 การควบคุมความเร็วดว้ยวธีิการควบคุมความตา้นทานของวงจรอาร์เมเจอร์ 
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2.9 ทฤษฎมีอเตอร์กระแสตรง [5] 
  

2.9.1 มอเตอร์กระแสตรง 
มอเตอร์กระแสตรงถูกใช้อย่างกวา้งขวางในงานท่ีตอ้งการ การปรับความเร็วให้สปีดเลก

กเูลชัน่ท่ีดี  มีการสตาร์ทบ่อยสามารถกลบัทางหมุนได ้เช่น โรงบด โรงงานท ากระดาษ เคร่ืองกวา้น
ในเหมืองแร่ หรือเคร่ืองมือกลบางชนิด 

มอเตอร์กระแสตรงท่ีใชก้นัทัว่ๆไปจะแสดงในภาพท่ี 2.14ในกรณีของมอเตอร์แบบกระตุน้
ฟิลด์ แยกขดลวดฟิลด์ และอาร์เมเจอร์ท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยเป็นอิสระต่อกนั และในมอเตอร์
แบบชั้นท ์ขดลวดฟิลดแ์ละอาร์เมเจอร์จะถูกต่อกบัแหล่งจ่ายเดียวกนั ดงันั้นการท่ีจะควบคุมกระแส
ฟิลดแ์ละแรงดนัอาร์เมเจอร์จะสามารถท าได ้โดยการใส่ค่าความตา้นทานท่ีเหมาะสมอยา่งไรก็ตาม
วธีิน้ีจะใหป้ระสิทธิภาพไม่ดีในการควบคุม 

ในกรณีของซีร่ีส์มอเตอร์ กระแสฟิลด์ จะมีค่าเท่ากนักบักระแสอาร์เมเจอร์ ดงันั้นฟลกัซ์ท่ี
เกิดจากฟิลด์ท่ีเกิดจากฟิลด์จะเป็นฟังก์ชัน่ของกระแสอาร์เมเจอร์ในมอเตอร์แบบคอมมูเลทิพคอม
ปาวด์ เส้นแรงแม่เหล็กในขดลวดซีร่ีส์จะเป็นฟังก์ชัน่ของกระแสอาร์เมเจอร์และมีทิฟทางเดียวกนั
กบัเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวดชั้นฟิลด ์
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วและแรงบิดในสภาวะ Steady State 
 

ก ข
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21 

 

ก. เซฟเพอร์เลท เอก็ไซด์ 
ข. ชั้นท ์
ค. ซีร่ีส์ 
ง. คอมมูเลทีฟ คอมปาวด ์

 

2.9.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วและและแรงบิดในสภาวะ Steady State 
วงจรทดัเทียมของอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์กระแสตรงRaคือค่าความตา้นทานของอาเมเจอร์

ส าหรับมอเตอร์ชนิดเซฟเพอร์เลท เอ็กไซด์ แล้วจะมีค่าประมาณเท่ากนักบัค่าของขดลวดในอาร์
เมเจอร์ และสมการพื้นฐานส าหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบน้ีคือ 

 

M

Ra

Ia

+

-

A2

V

 
 
ภาพท่ี 2.16 วงจรทดัเทียมในสภาวะ Steady Stateของมอเตอร์กระแสตรง 

สมการของมอเตอร์กระแสตรง 
E =  Ke   ’     ’  Wn                   ( 2.3 ) 
V  =  E  +  Ia   ’  Ra                                                                                             ( 2.4 ) 
T  =  Ke   ’  Ia                       ( 2.5 ) 
เม่ือ 

          =           เส้นแรงแม่เหล็กของโพล                                       ( Weber ) 
Ia           =            กระแสอาร์เมเจอร์                                                ( Ampare ) 
V          =           โวลทเ์ตจท่ีป้อนใหก้บัอาร์เมเจอร์                         ( Volt ) 
Ra         =           ความตา้นทานของอาร์เมเจอร์                               ( Ohm )     
Wn        =           ความเร็วเชิงมุมของอาร์เมเจอร์                             ( Radian / matre ) 
T          =           แรงบิดท่ีเกิดภายในมอเตอร์กระแสตรง                ( Nano – matre ) 
Ke        =           ค่าคงท่ี             
 



22 

 

                                                        
จากสมการท่ี 2.3 - 2.5 จะไดว้า่     
                                                                                                                                                                       
                           

 

       
 

  

    
                                                                                ( 2.6 )   

 
                          

 

       
 

  

      
                                  ( 2.7 ) 

 
สมการ 2.3-2.7 สามารถน าไปใช้ได้ในการค านวณ มอเตอร์กระแสตรง ทั้ง 3 แบบคือ

มอเตอร์แบบกระตุน้ฟิลด์แยก หรือชั้นมอเตอร์ และคอมปาวด์มอเตอร์ ในท่ีน้ีจะพิจารณาเฉพาะ
กรณีของมอเตอร์แบบกระตุน้ฟิลดแ์ยกเท่านั้น 

ในกรณีของมอเตอร์แบบกระตุน้ฟิลด์แยก ถา้ให้แรงดนัท่ีขดลวดฟิลด์คงท่ีแลว้จะท าให้ได้
กระแสคงท่ีและฟักซ์ท่ีเกิดข้ึนจากฟิลดค์งท่ีดว้ยจะเขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 

 
                                             ( 2.8 ) 
 

จากสมการ 2.3, 2.5 และสมการ 2.6, 2.8 จะเขียนไดใ้หม่เป็น 
 

                                                              ( 2.9 ) 
                                                                                                                                                                           

                                
 

  
 

  

  
                                    ( 2.10 ) 

 
ดงันั้น Speed Torque Charcteristic ของมอเตอร์แบบกระตุน้แยกจะไดเ้ป็นเส้นตรง No 

Load Speed จะถูกก าหนดโดยค่าแรงดนัอาร์เมเจอร์แลธฟิลดเ์อก็ไซเดชัน่เม่ือแรงบิดเพิ่มข้ึนท่ี
ความเร็วจะลดลง 

สปิคเลกกูเรชั่นก าหนดโดยค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ และในตัวอย่างน้ีเม่ือให้
กระแสฟิลด์คงท่ีฟักซ์จะลดลงเม่ือทอร์คเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอคชัน่ซ่ึงมีผล
ไปลดความเร็วให้นอ้ยกวา่ ดงันั้นในขณะท่ีมีแรงบิดสูงความเร็วจะลดลมากจนอาจท าให้เกิดภาวะ
ไมเ้สถียรได ้เพื่อแกไ้ขผลดงักล่าวมาแลว้นั้น จะมีการใส่ขดลวดฟิลด์แบบอนุกรมเขา้ไปเพื่อลดผล
ของอาร์เมเจอร์รีแอคชั่น  ท าให้สปิคเลกกูเลชั่นดีข้ึนในมอเตอร์กระแสตรงขนาดกลางจะมี
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ค่าประมาณ 5% มอเตอร์แบบกระตุน้แยกน้ีจะถูกน าไปประยุกตใ์นในงานท่ีตอ้งการสปิคเลกกูเลชัน่
ท่ีดี และสามารถปรับความเร็วได ้ 

2.10 ตัวประมวลสัญญาณแบบ ARM7 LPC2138 [4], [5] 
 
 ตวัประมวลสัญญาณ ARM7 โดยบริษทั Phillips ท่ีใชใ้นการควบคุมแหล่งจ่ายไฟแบบ
สวติช่ิงน้ีนั้น ทางผูว้จิยัไดใ้ชรุ่้น LPC 2138 ซ่ึงจะมีความสามารถดงัน้ี 
 

- 32 Bit Microprocessor based on RISC 
- 512 KB Flash memory 
- 32 Bit Static RAM (SRAM) 
- ADC : Dual 8 channels 10 Bit (conversion time = 2.44 µs/channel) 
- DAC : Single 10 Bit 
- PWM : 6 channels single edge or 3 double edge 
- 47 of GPIO pins (5 V tolerance) 
- UART : 2 Serial UARTO and UARTI 
- SPI : 4 Standard serial Interfacing 
- I2C : 2 fast interfacing 400kb/s 
 
ภาพท่ี 2.17 จะแสดงตวัประมวลสัญญาณ LPC 2138 ARM7 โดยบริษทั Phillips โดยการ

ประมวลสัญญาณจะใช ้พีดบัเบิ้ลยูเอ็ม เอาท์พุต ซ่ึงมีดว้ยกนัทั้งหมด 6 ขา สามารถแบ่งการใชง้าน
เป็น Double edge 3 ขา  
 

 
 

ภาพท่ี 2.17 ตวัประมวลสัญญาณ LPC 2138 
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การใช้งานแหล่งจ่ายไฟแบบฟลูบริดจ์นั้นสัญญาณท่ีถูกน าไปใช้ประมวลสัญญาณเพียง 2 
ขา p0.7 และ p0.8 หรือ pwm 2 และ pwm 4 แบบ Double edge นัน่เอง ขนาดของแรงดนัสัญญาณ
ส่ีเหล่ียมท่ีไดจ้ากการโปรแกรมผา่นทาง ภาษาซีจะมีขนาด 3.3 V การก าหนดค่า Duty cycle ของ พี
ดบัเบิ้ล จะถูกโปรแกรมให้มีค่าตามขอ้ก าหนด กล่าวคือแรงดนัเอาทพ์ุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตช่ิงจะ
ถูกควบคุมโดยตวัประมวลสัญญาณนัน่เอง 

 
2.10.1 การเปลีย่นสัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล 

 การแปลงสัญญาณท่ีมีความต่อเน่ืองของเวลาเป็นสัญญาณท่ีจะใช้กบัตวัประมวลผลทาง
ดิจิตอลน้ีนั้ น จ  าเป็นต้องมีการ Sampling ของสัญญาณท่ีต่อเน่ืองนั้นๆออกเป็นขั้นหรือการ 
Sampling and Hold ค่านั้นๆไว ้เน่ืองจาก LPC2138 ARM7 controller นั้นจะมี ขาส าหรับการแปลง
สัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลในตวัอยูแ่ลว้ แต่หลกัการของการแปลงจะข้ึนอยูก่บัการ
เขียนโปรแกรม และ ก าหนดค่าต่างๆในโปรแกรมนั้นๆ 
  

การท างานของตวัแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล นั้นจะอยูใ่นรูปแบบของ
การรับค่าของแรงดนัท่ีระดบั 0-3.3 V ตามท่ีเราก าหนดตวัแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณ
ดิจิตอล ใน LPC 2138 ARM7 controller นั้นมีขนาด 10 บิทซ่ึงค่าสูงสุดของแรงดนัเทียบเท่ากบั 3.3 
V ค่าของ Digital number จะมีค่าทั้งหมด 1024 ค่า ความละเอียดของแรงดนัท่ีไดจ้ะใชอ้ยูใ่นรูปแบบ
สมการ (2.17)  

 
                                                                     

    

                            ( 2.17 ) 
 

                          
 
ความละเอียดของระดบัแรงดนัในการใช้งานตวัแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล
ตามค่าท่ีค  านวณไดจ้ะมีลกัษณะตามภาพท่ี 2.18 
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ภาพท่ี 2.18 การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล 
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บทที ่3 

                 การออกแบบโครงงาน 

ในการออกแบบมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโครงงานตวัควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์จุดชนวน มีการท างานคือ การเปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้าระหวา่งไฟฟ้า
กระแสสลบัและไฟฟ้ากระแสตรง โดยการเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้าหรือความถ่ี 

 

3.1 การเปลีย่นไฟฟ้ากระแสสลบัให้เป็นกระแสตรง 
 
ในการใช ้เอส ซี อาร์ ท าหนา้ท่ีเปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะสามารถ

เปล่ียนแรงดนัไฟตรงท่ีจ่ายใหก้บัโหลดได ้การน าไปใชง้าน เช่น  
- เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสามารถควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสใหค้งท่ี 
- ใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยเดินเคร่ืองและความคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
- ความคุมแรงดนัไฟฟ้าแก่เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 

3.2 การเปลีย่นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัโดยการควบคุมเฟส 
 
 ในการน้ีจะควบคุม เอส ซี อาร์ ให้น ากระแสไม่ครบลูกคล่ืนของแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั
การน าไปใชง้าน เช่น 

- ควบคุมความร้อนท่ีจ่ายออกจากฮีทเตอร์ (Heater)  
- ใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

3.3 วงจรสร้างสัญญาณขบัเกท 
 
 ในปัจจุบนัจะนิยมใช ้chip หรือ IC สร้างวงจรจุดชนวน IC ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด TCA785 ดงั
จะอธิบายต่อไปน้ี 
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 3.3.1 คุณสมบัติ TCA785  
 คุณสมบติั TCA785 เป็นวงจรรวมเบอร์ TCA785 ผลิตโดย บริษทั ซีเมนต์ ประเทฟไทย
สหพนัธ์รัฐเยอรมัน ใช้ในงานควบคุมเฟสโดยเฉพาะหรือใช้ได้กับวงจร Line Commutated 
Converter ใชไ้ดก้บัระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส สามารถปรับปรุงมุมจุดชนวนเกทไดต้ั้งแต่0องฟา 
ถึง 180 องฟา และสามารถสร้างลกัษณะของพลัส์ได้หลายรูปแบบ ตามลกัษณะของโหลด เช่น 
Single shot pulse เป็นตน้ ใชง้านไดดี้ในยา่นความถ่ีระหวา่ง 10 Hz ถึง 500 Hz ตอ้งการไฟล้ียง
แรงดนัไฟฟ้า 8 VDC ถึง 18 VDC และอุณหภูมิการใชง้านอยูร่ะหวา่ง -25 องฟาเซลเซียน ถึง + 85
องฟาเซลเซียน กนักระแสไฟฟ้าประมาณ 4.5 mA-10 mA  อินเตอร์เฟสไดโ้ดยตรงกบัลอจิกเกทท่ีใช้
แรงดนั + 15 VDC ( เช่น CMOS ) สามารถจ่ายกระแสไดป้ระมาณ 250 mA ซ่ึงเป็นแบบปกติและ
แบบกลบัสัญญาณท่ีขา 14 และ ขา 15  สัญญาณดา้นออกมีทั้งแบบปกติและแบบกลบัสัญญาณ 
Inhibit Function ควบคุมการก าเนิดสัญญาณและสามารถใชง้านมนลกัษณะZero crossing ไดด้ว้ย  
 

3.3.2 คุณลกัษณะการท างานของ TCA785  
การท างานของวงจรรวม TCA785 พิจารณาแผ่นภาพกรอบแสดงโครงสร้างภายในของ 

TCA785 ซ่ึงเป็นวงจรรวบแบบ LSI มี 16 ขา บรรจุแบบตวัถงัพลาสติกขา 16 คือ บวก Vs  รับ
แรงดนัไบแอสในยา่น +8 โวลต ์DC ถึง +18 โวลต์ DC โดยขาหน่ึงเป็นจุดดิน(Ground) แรงดนั
ควบคุมภายในเป็นแรงดนัอา้งอิง คือ Vref = 3.1 โวลต ์วดัไดท่ี้ขา 8 โดยตวั C8 ท าหนา้ท่ีป้องกนั
สัญญาณรบกวน ขา 5 คือ ขาท่ีรับแรงดันซิงโครไนซ์ (Vsyn) ซ่ึงเป็นแรงดันไฟสลับจาก
แหล่งจ่ายไฟสลบัท่ีต่อกบัวงจรภาคก าลงัโดยต่อนิวตรอนกบัขา 1 , R9 คือ ตวัตา้นสร้างสัญญาณลาด
เอียงและ C10 คือ ตวัเก็บประจุสัญญาณลาดเอียงต่อกบัขา 9 และขา 10 ตามล าดบั  ขาของ C10 มีค่าใน
ยา่น 500 pF ถึง 1 uF และ R9 มีค่าเหมาะสมในยา่น 3-300 กิโลโอห์ม  

จากภาพท่ี 3.1 แสดงให้เห็นการท างานของ TCA785 โดยการควบคุมแรงดนัภายใน V = 
3.1โวลต ์ดงันั้นตวัพารามิเตอร์ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัแรงดนั DC. Supply และความกวา้งขวางของ
แรงดนัช่วงยนิยอมเป็น Us = 8 ถึง 18 โวลต ์ขั้วของไฟฟ้าบวกจะต่ออยูก่บัขา 16 และขั้วลบจะต่ออยู่
กบั 1 (Grouland) กระแสท่ีใชง้าน (No load) จะมีค่าถึง 10mA เอาทพ์ุทของการควบคุมแรงดนั V = 
3.1 โวลต ์และใหร้ายละเอียดท่ีขา 8 โดยต่อความตา้นทาน DC.COUPLING ท่ีภายในป้องกนั Noise 
ท าใหดี้ข้ึนโดยใช ้Holding 8คาปาซิสเตอร์ C8 สามารถต่อเขา้กบักราวดท่ี์น้ี (ระดบัแรงดนัอา้งอิง)  

ในวงจรการเปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตามตอ้งการทัว่ไป แล้วชนิด
ของอุปกรณ์ TCA785 ชนิดของจุดท่ีมีการขนานในรูปแบบของการควบคุมตามเง่ือนไขในทุกๆ เฟส



28 

 

และการควบคุมแต่ละขาให้ดีสัญญาณของ Synconizin Usyn จะเป็นการแสดงให้เห็นจากแรงดนั
ของการใชเ้อซีโดยผา่นความตา้นทานค่ามาก Usyn จะมีการต่ออยูก่บัขา 5 และกราวดต่์ออยูก่บัขา1 

 
ภาพท่ี 3.1 Block Diagram TCA785 

 
การ Synchronizing เป็นการป้องกนัการตอบสนองสูงสุดของ Zero crossing การป้องกนั

โดยใช้หน่วยความจ า ซ่ึงใช้ในการควบคุมการก าหนดของคล่ืนฟันเล่ือยโดยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ยกระแสคงท่ีจากแหล่งก าหนด Iconst โดยประจุภายนอก คาปาซิสเตอร์ C10 จะมีค่าอยู่
ระหวา่ง 500 pF – 1uF ซ่ึงเราทราบอยูแ่ลว้วา่สัญญาณฟันเล่ือนมีค่ามากขน้หลายเท่าข้ึนอยูก่บั และ
ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดของ Io ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงกระแส Iconstจะถูกปรับโดยความตา้นทาน
ภายนอก R9 และ Rr =3 ถึง 300 กิโลโอห์มโดยผา่นขา9 
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 วงจร RC  R9 , C10จะท าให้ความหมายของสภาวะของแรงดนัฟันเล่ือย U1สัญญาณ Ramp
จะเร่ิมโดยท่ีฟูนย ์ตดักบัแรงดนั Sync และบ้างส่ิงท่ีได้กล่าวมาโดยการคายประจุ Ramp คาปาซิ
สเตอร์ C10โดยผา่นทรานซิสเตอร์ให้คายประจุภายในวงจร ลอจิก ของหน่วยความจ า Sync จะท า
หนา้ท่ีเป็นการป้องกนัเอาทพ์ุทมีค่าเป็น โดยเฉพาะการคายประจุของตวัน้ีอยา่งสมบูรณ์ของ C10 
 น้ีเป็นความส าคญัเม่ือเราใช ้IC TCA785 อา้ง Zero crossing switch และการเปล่ียนแปลง
ความกวา้งของพลัส์แรงดนัซ่ึงไหลท่ี C10 จะไม่มีผลต่อการควบคุมของไอซีTCA785 และในทาง
เดียวกนัน้ีจะเป็นการควบคุมแรงดนัท่ีแหล่งจ่าย (Supply) 
 ในกรณีของการมีคล่ืนรบกวนจะตอ้งเพิ่ม Op-amp ให้กบัตวัไอซี และในขณะเดียวกนันั้น
เม่ือท าการควบคุมแรงดันไม่ให้เกิดการร่วงไหลจะได้รับการควบคุมเฟส 180องฟา และจะ
ประกอบดว้ย (เตม็คล่ืน) ทุกๆการควบคุมแรงดนัซ่ึงแรงดนัร่วงไหลมีค่าต ่าและมีค่าเขา้ใกล ้0 โวลต ์
 การควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง U12 ท่ีท  าการต่ออยูก่บัขา 11 (ดว้ยกราวด์ขา 1) ซ่ึงการ
ควบคุมโดยการเปรียบเทียบของ Comparator จะท าการควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและแรงด
ดนัฟันเล่ือย U10จะท าการควบคุมแรงดนั U11ให้เอาทพ์ุทพลัส์ (บวกหรือกราวด์) ซ้ึงวีการเช่ือมโยง 
(ภาพท่ี 3.2) 
 

 
 
ภาพท่ี 3.2 รูปคล่ืนสัญญาณท่ีขาต่างๆ ของ TCA785 
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 เอาทพ์ุทส่วนใหญ่ Q1 (ขาท่ี14) และ Q2 (ขาท่ี15) จะไดรั้บโดยวิธีการของ Emitter follower 
จะค่าสูงสุด 250mA มนัจะเป็นการจ่ายให้กบั Half wave ท่ีมีขั้วเหมือนกบั Q2 ในขั้วบวกของแรงดนั 
Sync Q2 จะท าการปล่อยพลัส์ เฉพาะคร่ึงลบเท่านั้น Pulse Diration จะมีค่าประมาณ 30 S (Pulse ซ่ึง
ปราฟจากการต่อกบัขา 12) มนัจะเป็นอิสระโดยคาปาซิสเตอร์น้ีจะต่อภายนอก C12 
 ถา้อินพุทของ ทริกเกอร์ เขา้ท่ีขา12 ถูกลดัวงจรกบักราวด์ ความกวา้งของพลัส์ =180 องฟา 
(Long Pulse) เอาทพ์ุท Q1 (ขาท่ี14) และ Q2 (ขาท่ี2) Open collector จะท าให้เหมือนกบัขอ้มูล คือ 
สูงสุด 10 mA 
 สัญญาณสามารถได้ทั้งคู่ของเอาท์พุท เม่ือความตา้นทานของ collector R1 และ R2 

(ประมาณ 15 กิโลโอห์ม) จะตอ้งถูกกระท าระหวา่งเอาทพ์ุท และขั้วบวกสัญญาณท่ีออกมาพิจารณา
ไดจ้ากสัญญาณท่ีมีลกัษณะกลบักนัของ Q1 และ Q2 การลดทอนของพลัส์ (เอาทพ์ุทท่ีออกไปยงั
ขั้วบวก) มีค่าประมาณ30 S 
 ถา้จุด ทริกเกอร์ ถูกต่อเขา้กบักราวด์ ตามความกวา้งของ (Pulse Output ) ไปยงัขั้วบวกของ
180 องฟา (Long Pulse Switching) จะเกิดความถ่ีมากแต่ละเอาทพ์ุทของ Qu (ขา3) Qz (ขา7) เป็นตวั
ท่ีท าใหก้ าหนด Open collector 
 การไดรั้บสัญญาณ collector จาก R3 และ R7 เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งระหวา่งเอาทพ์ุทและ
ขั้วบวก สัญญาณเอาทพ์ุท Qu จะเหมือนกบัของ Q1 จะมีความกวา้ง เท่ากบั 180 องฟา เท่ากบัค่าคงท่ี
สัญญาณท่ีออกจาก Q2 การท าใหป้ราฟจาก Noise ท่ีดีนั้นจะมีการต่อเอาทพ์ุท Qz (ขา 7) กบักราวด ์
 การยบัย ั้งพลัส์ (ขา6) สามารถระงบัพร้อมกนัหมดทั้งเอาทพ์ุท (Q1, Q2, Qu) จุดท่ีท าการทริก
ท่ีขา 6 มีการต่อกราวด์โดยสวิตซ์หน้าสัมผสัรีเลย ์เอ็น-พี-เอ็น ทรานซิสเตอร์ ให้เห็นวงจรภายใน
ของ TCA785 แสดงสถานะของเอาทพ์ุท 
 การควบคุมไทริสเตอร์ใน Line - commutuler or Non-commutating กระแสจะเป็นท่ี
ตอ้งการทั้งคู่ของแบบจ าลองทริกเกอร์ ไทริสเตอร์จะถูกทริกเกอร์ โดยกระแสพลัส์ท่ีเป็นบวก
ระหวา่งเกทและคาโทดการควบคุมพลัส์โดยส่วนใหญ่แลว้จะท าอยูร่ะหวา่งการคา้งของกระแส 
 การท า Switch off ของไทริสเตอร์จะท าโดยการลดกระแสท่ีไหลผา่นอาโนดและคาโทด 
ให้ต ่ากว่ากระแสโฮลด้ิง ความแตกต่างของการลดทอน ซ่ึงจะจ่ายไปยงัการทริกของไทริสเตอร์
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบวงจรการเปล่ียนแปลงพลัส์ และข้ึนอยูก่บัการ On load  
 ภาพท่ี 3.3 การควบคุมโดยตรง การควบคุมไอซี TCA785 โดยตรง การควบคุมไทริสเตอร์
ก าลงัไฟฟ้าต ่า มุมเฟสจะถูกปรับอยูร่ะหวา่ง 0-180 องฟา และก าลงัไฟฟ้าของโหลด อยูร่ะหวา่ง 0 
และ 400 วตัต ์แหล่งจ่ายแรงดนั (ขา16) มาจากความตา้นท่ีต่ออนุกรมกบั R1 ถูกแปลงกระแสไฟฟ้า
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โดยไดโอด D1 และถูกรักษาระดบัแรงดนัโดยซีเนอร์ไดโอด Dc C1 จะเป็นตวัท าให้แรงดนัจากการ 
Rectifier เรียบยิง่ข้ึน 
 การยบัย ั้งอินพุท (ขา6) ซ่ึงอยูเ่หนือ +14 โวลต ์ดงันั้นความตา้นทาน R10 กิโลโอห์ม ถูกต่อ
เขา้กบัแรงดนัการท างาน (ขา6) ถา้แรงดนัเอาท์พุทพลัส์ถูกยบัย ั้งมีค่าลดลงถึง 2.5 โวลต์ เอาท์พุท
พลัส์จะถูกตา้นไว ้
 วงจรท่ีถูก Open ท่ีขา 6 ไปยงักราวด์ หรือ mp ได ้ท าไดโ้ดยการใชส้วิตซ์หรือวงจรลอจิก
การปิดสวติซ์ขณะโหลด จะไม่ข้ึนอยูก่บัสถานะของสัญญาณของ TCA785 ทั้งหมดน้ีระดบัของการ
ยบัย ั้งท าใหเ้กิดการเสียหายของเอาทพ์ุทท่ีเป็นไปได ้ความจ าเป็นท่ีตามมาเม่ือพลัส์ ท่ีเกิดข้ึนตรงไทริ
สเตอร์มนัจะเป็นความตอ้งการของก าลงัไฟฟ้าเกิดข้ึนมาก เพราะวา่การสูญเสียในความตา้นทาน R1 
มากกวา่ Power supplies และไม่พอเพียงเม่ือสวสิช์ off  ของไอซี และน่ีเป็นสาเหตุของการรบกวนท่ี
เกิดข้ึนในวงจร 
 ค่า R9 และ C10 จะเป็นตวัก าหนดขนาดของสัญญาณลาดเอียง (V10)  ถา้ R9 และ C10 มีค่ามาก 
ความลาดเอียงของ c10 จะมีค่ามากตามไปดว้ย ขา 11 ของ TCA785 คือ ขาท่ีต่อแรงดนัควบคุมเป็น
แรงดนัไปตรง  ปรับค่าไดแ้รงดนัควบคุม (V11) น้ีจะป้อนเขา้ขาบวก  ของออปแอมป์เปรียบเทียบ
สัญญาณควบคุมในภาพท่ี 3.3 โดยเทียบกบัแรงดนั V10 เพื่อก าหนดขนาดของมุมจุดชนวนท่ีดา้น
ออกของวงจร ดงัรูปในภาพท่ี 2.1 จะเห็นวา่ สัญญาณดา้นออกของวงจรอยูท่ี่ขา 14 และขา 15 โดย
พลัส์ท่ีขา15 จะท างานในช่วงเวลา  t=0 องฟา ถึง 180 องฟา และพลัส์ท่ีขา14จะท างานท่ี t=180 
องฟา ถึง 360 องฟา ขนาดความกวา้งของพลัส์ดา้นออกคือ  ปกติ ถา้ไม่ต่อ C12จะมีค่า =30 S แต่
สามารถเปล่ียนค่า  ไดโ้ดยใชค้่า C12 ต่อเขา้กบัขา 12 ดงัแสดงความสัมพนัธ์ของค่า C12  กบัค่าของ  
 
 ส าหรับขา 2 และขา 4 คือสัญญาณกลบัของ V15 และ V14 สัญญาณลกัษณะพลัส์เด่ียวท่ีมี                  
 = 30 S นั้น จะเกิดข้ึนเม่ือไม่มีการต่อ C12 เขา้ท่ีขา 12 แต่ถา้ตอ้งการให้พลัส์ดา้นออกเป็นพลัส์
ยาวท าไดโ้ดยการต่อขา 12 กบัจุดกราวด์ และถา้ตอ้งการให้สัญญาณดา้นออกท่ีขา 2 และขา 4 เป็น
พลัส์ยาวดว้ยจะตอ้งต่อขา 13 เขา้กบัจุดกราวดว้ย  
  

3.3.3 ลกัษณะของพลัส์ด้านออกของ TCA785  
ลกัษณะของพลัส์ดา้นออกชนิดต่างๆ การสร้างพลัส์ดานออกใหมี้รูปร่างแตกต่างกนันั้นอยู่

กบัชนิดของโหลดในวงจรก าลงัท่ีไทริสเตอร์นั้นต่อควบคุมโหลดอยูก่บัลกัษณะของพลัส์มีหลาย
แบบ และมีรายละเอียดดงัน้ี 

- Short Pulse (   = 30  - 100 S )ส าหรับโหลดตวัตา้นทาน 
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- Long Pulse (   = 100  S – 1mS ) ส าหรับโหลดตวัตา้นทานท่ีเกินกระแสสูงๆ
หรือโหลดตวัเหน่ียวน า 

- Continuous Pulse ( = 180 องศา -  ) ส าหรับโหลดตวัเหน่ียวน าท่ีมีค่าสูงมาก   
- Combined Pulse ส าหรับวงจรท่ีมีการเปล่ียนแปลงของกระแสเกท ( di/dt = 1 ถึง 3 

A/S ) หรือส าหรับจุดชนวนเกทไทริสเตอร์ท่ีต่ออนุกรมกนั 
- Double Pulse ใชส้ าหรับวงจรจุดชนวนเกทไทริสเตอร์ในวงจร 3 เฟส บริดจ ์

 

3.3.4 การควบคุมเฟส 
การควบคุมไทริสเตอร์ในทางปฏิบติัทัว่ๆไปแลว้ เม่ือท าการเปล่ียนกระแสสลบัไป

เป็นกระแสตรงและใช้ก าลังไฟฟ้าท่ีถูกควบคุม ณ เวลาเดียวกัน ถ้าเป็นการควบคุม
ก าลงัไฟฟ้าสูงของไทริสเตอร์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเป็นการตอ้งการโดยอุปกรณ์
พิเฟษ คือ ไอซี TCA785 การควบคุมเฟสท่ีมีการพฒันาส าหรับแต่ละจุดประสงค์ โดยการ
เลือกและจุดภายนอกของสวิตซ์ช่ิงโดยสามรถเช่ือมโยงกบัภายนอกมนัจะถูกจ่ายให้โดย
การเปล่ียนแปลงอย่างมากของหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงจะดูอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพลัส์ท าให้
การใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีราคาสูงในวงจรท่ีมีการไหลทางเดียว หรือใชไ้ฟ DC  

ในการแยกแยะ IC TCA785 และการควบคุมไทริสเตอร์ท่ีใช้ในการแปลง
กระแสไฟฟ้าจากกระแสสลบัให้เป็นกระแสตรงในการควบคุมจะใช ้IC TCA785 ในการ
ควบคุมเฟสจะใชไ้ดอ้ยา่งดีมากในวงจรกระแสไฟฟ้าส าหรับ วงจรการเปล่ียนแปปลงไฟฟ้า
กระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

หัวขอ้พิเฟษของ IC TCA785 เต็มไปดว้ยเร่ืองประยุกต์การใช้งาน ในช่วงกวา้ง
เพราะว่าความเป็นไปไดข้องแหล่งจ่ายภายนอก 8 ถึง 18 โวลต์ อุณหภูมิการใช้งานอยู่
ในช่วง -25 ถึง 85 องฟาเซลเซียส กระแสการใชง้านเฉพาะ 45 to LSL ตรงกนั ยกตวัอยา่ง  
การควบคุมโดยความเร็วต ่าปราฟจากการรบกวนลอจิกดว้ยระบบสัญญาณเอาทพ์ุทจ านวน
ทั้ง 2 ส าหรับการกระตุน้แต่ละตวัเท่ากบั 250 mA เอาทพ์ุททั้งสองจะตรงกนัขา้ม หนา้ท่ีของ
การยบัย ั้งการกระตุน้สัญญาณพลัส์ การยบัย ั้งการเกิดการดบัอาร์คพลัส์ของการกระตุน้จะ
ขยายโดยคาปาวเิตอร์ท่ีอยูภ่ายนอก 
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3.4 หลกัการท างานอาร์ม (ARM7) 
 

ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP เป็นชุด “ARM Base Socket” ใชส้ าหรับสนบัสนุน
การใชง้านร่วมกบัชุดโมดูล “ET ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูล ARM อ่ืนๆท่ีมีขนาด
เดียวกนั โดยในส่วนของชุด “ARM Base Socket” หรือ ET-ARM7 START KIT V1.0 และ ET-
ARM7 START KEI V1.0 EXP จะประกอบไปดว้ย วงจรพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการฟึกษ 

-วงจร Regulate ขนาด +3.3V / 500mA ส าหรับใชง้านเป็นแหล่งจ่ายไฟเล้ียงวงจรใหก้บั 
โมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” และวงจร I/O ต่างๆท่ีใชก้บัแหล่งจ่ายขนาด 3.3Vพร้อม LED 
แสดงสถานะสีเขียว และจุด Connector เช่ือมต่อใชง้าน ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียเรียนรู้และทดลองใชง้าน
ทรัพยากรต่างๆของ MCU ตระกลู ARM โดยภายในบอร์ดไดจ้ดัเตรียมวงจรใชง้านท่ีจ าเป็นไวใ้ห้ใช้
งานอยา่งครบถว้นไดแ้ก่แหล่งจ่ายไฟไดท้ั้ง AC และ DC ขนาด 7-12V 

-วงจร Regulate ขนาด +5V / 1A ส าหรับใชง้านเป็นแหล่งจ่ายไฟเล้ียงวงจรใหก้บั 
จอแสดงผล LCD และอุปกรณ์ I/O ต่างๆท่ีใชก้บัแหล่งจ่ายขนาดขนาด +5V พร้อม LEDแสดง
สถานะสีแดง และจุด Connector เช่ือมต่อใชง้าน ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย 

-วงจรเช่ือมต่อจอแสดงผล LCD แบบ Character พร้อม VR ปรับความสวา่ง โดยใช ้
สัญญาณ GPIO1[16..21] ในการเช่ือมต่อวงจรกบั LCD แบบ 4 Bit Interface 

-ขั้วต่อ ARM JTAG ขนาด 20Pin (HEADER IDE 2 x 10) ส าหรับใชเ้ช่ือมต่อกบัชุด 
Hardware ARM JTAG ในการ Debug การท างานของ MCU โดยจดัเรียงสัญญาณอา้งอิงตาม
มาตรฐานของ “Multi-ICE System” ของ ARM ซ่ึงสามารถต่อใช้งานร่วมกบัชุดHardware 
Debugger ของ ARM ท่ีออกแบบโดยอา้งอิงมาตรฐานเดียวกนัน้ีไดท้ั้งหมด 

-วงจร LED แสดงผลแบบ Sink Current ใชไ้ฟเล้ียง 3.3V โดยใช ้LED สีแดงขนาด 3mm. 
จ านวน 4 ชุด ส าหรับใชใ้นการทดสอบการท างานของ Output ต่างๆ 

-วงจรปรับแรงดนั 0-3.3V โดยใช้ตวัตา้นทานปรับค่าไดแ้บบเกือกมา้แบบมีแกนปรับ 
จ านวน4 ชุด ส าหรับใชใ้นการทดสอบการท างานของ A/D 

-วงจร Push Button Switch จ านวน 4 ชุด ส าหรับใชท้ดสอบการท างานของ Input ต่างๆ 
-วงจร Mini Speaker ส าหรับใชท้ดสอบการก าเนิดเสียง Beep หรือเสียงอ่ืนๆ 
-พื้นท่ีส าหรับบดักรีวงจรเพิ่มเติมขนาด 8cm x 4.5cm หรือใชเ้ป็นพื้นท่ีติดตั้ง Photo Board 

รุ่น AD100 ขนาด 360 จุด 
-ขั้วต่อ Header ส าหรับรองรับโมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูลอ่ืนๆท่ีมี 

ขนาดเท่ากนัพร้อม Connector ส าหรับต่อไปยงัวงจรทดลองต่างๆทั้งแบบตวัผูแ้ละตวัเมีย 
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3.4.1 โครงสร้างบอร์ด ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP 
 

 
 
รูปท่ี 3.3 โครงสร้างของ ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP 
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ขั้วต่อ “ARM JTAG” น้ี จะใชส้ าหรับเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ “ARM JTAG Debugger“ยีห่อ้
ต่างๆ ท่ีจดัเรียงสัญญาณแบบเดียวกนักบัชุดARM JTAG ของ Multi-ICE System ซ่ึงความสามารถ
ในการท า Debug กบับอร์ดนั้น จะข้ึนอยูก่บัความสามารถของ “ARM JTAGDebugger” และ
โปรแกรมรองรับ ท่ีจะน ามาเช่ือมต่อดว้ยเป็นหลกั โดยขั้วต่อน้ี ทาง อีทีที เป็นเพียงผูท้  าการ
ออกแบบและจดัเรียงสัญญาณจากขาสัญญาณของ MCUออกมาจดัเตรียมไวใ้ห้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใชง้านเท่านั้นซ่ึงในปัจจุบนั อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับท าการDebug การท างานของ ARM 
ผา่นทางวงจรของARM JTAG นั้น จะมีราคาค่อนขา้งแพงมาก  

ขั้วต่อ LCD น้ี สามารถเช่ือมต่อกบัLCD แบบ Character ทุกรุ่น ท่ีใช้ Controllerของ 
Hitachi เบอร์ HD44780 หรือเทียบเท่าโดยขั้วต่อน้ีจะใชส้ าหรับท าหนา้ท่ี เป็นจุดเช่ือมระหวา่ง “ET-
ARM STAMP LPC2119” กบัLCD แบบ Characterโดยการเช่ือมต่อสัญญาณของ MCUไปยงั 
Character LCD นั้นจะออกแบบโดยใช้วงจรในการเช่ือมต่อเป็นแบบ 4 บิต โดยใช้สัญญาณ 
GPIO1[16..21] จาก MCU ในการควบคุมการแสดงผลของ LCD 

 
3.4.2 การใช้งาน LED แสดงผล 
LED แสดงผลของบอร์ด จะต่อวงจรแบบรับกระแส (Sink Current) โดยใชก้บัแหล่งจ่าย 

+3.3Vท างานดว้ยโลจิก “0” (0V) และหยุดท างานดว้ยโลจิก “1” (+3.3V) โดยมีทั้งหมด 4 ชุด โดย
วงจรในส่วนน้ีจะใชส้ าหรับทดสอบการท างานของ GPIO ต่างๆท่ีท างานให้ผลเป็น Output แบบ
โลจิก 

 

3.4.3 การใช้งานวงจรปรับแรงดัน (0V-3.3V) 
วงจรปรับแรงดนัของบอร์ดจะใช้ตวัตา้นทานปรับค่าได้แบบเกือกมา้ ชนิดมีแกนหมุน

ส าหรับปรับค่าโดยวงจรน้ีใชก้บัแหล่งจ่าย +3.3V โดยจะให้ Output เป็นแรงดนัซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0V 
ถึง +3.3V ตามการปรับค่าของตวัตา้นทาน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ชุด ใชส้ าหรับสร้างแรงดนั Input เพื่อ
ทดสอบการท างานของวงจร A/D 
 

3.4.4 การใช้งานวงจร Push Button Switch 
วงจร Push Button Switch จะใชว้งจร Switch แบบ กดติด-ปล่อยดบั (Push Button) พร้อม

วงจรPull-Up ใชก้บัแหล่งจ่าย +3.3V โดยในขณะท่ีสวิตช์ยงัไม่ถูกกดจะให้ค่าสถานะเป็นโลจิก “1” 
แต่เม่ือสวิตช์ถูกกดอยูจ่ะให้สถานะเป็นโลจิก “0” โดยวงจรส่วนน้ีจะมีอยูด่ว้ยกนั 4 ชุด ใชส้ าหรับ
ทดสอบการท างานของGPIO ต่างๆท่ีตอ้งควบคุมการท างานขอวงจรดว้ย Input แบบโลจิก 
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3.4.5 การใช้งาน วงจรก าเนิดเสียง 
วงจรก าเนิดเสียง จะใชล้ าโพงขนาดเล็ก (Mini Speaker) พร้อมดว้ยวงจรทรานซิสเตอร์แบบ 

NPNส าหรับขบักระแสให้กบัล าโพง ใชก้บัแหล่งจ่ายขนาด +3.3V ท างานดว้ยโลจิก “1” และหยุด
ท างานดว้ยโลจิก “0” โดยในการท างานนั้นตอ้งส่งสัญญาณโลจิกท่ีเป็นความถ่ีต่างๆให้กบัล าโพง
เพื่อสร้างเป็นความถ่ีเสียงตามตอ้งการ 

 

3.4.6 วงจรแหล่งจ่ายไฟ 
วงจรแหล่งจ่ายไฟสามารถใชง้านไดก้บัไฟ AC และ DC ขนาด 7-12V ไดท้นัที โดยวงจร

ภาคแหล่งจ่ายไฟในส่วนท่ีเป็นวงจร Regulate นั้นจะมีทั้งส่วนท่ีเป็น +5V และ +3.3V 
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บทที ่4 
การทดลองและผลการทดลอง 

 

4.1 วตัถุประสงค์การทดลอง 
 

1. สร้างตวัควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์จุดชนวน 
2. ฟึกษาหลกัการท างานและออกแบบชุดของไทริสเตอร์  
3. สร้างชุดไทริสเตอร์ ท่ีน ามาขบัโหลด 
 

4.2  ขั้นตอนการทดลองทริกเกทของไอซี TCA785  
  
 ในการทดลองโดยใช ้IC TCA 785 ท่ีสามารถปรับมุมทริกเกทไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 180 องฟา 
และสร้างพลัส์แบบ Single shut pulse ซ่ึงใช้ไดดี้ในย่านความถ่ี 10 Hz ถึง 500 Hz ตอ้งการ
แรงดนัไฟฟ้า 8 VDC ถึง 18 VDC และอุณหภูมิการใชง้านอยูร่ะหวา่ง -25 องฟาเซลเซียน ถึง + 85
องฟาเซลเซียน กนักระแสไฟฟ้าประมาณ 4.5 mA-10 mA อินเตอร์เฟสไดโ้ดยตรงกบัลอจิกเกทท่ีใช้
แรงดนั + 15 VDC เช่น (CMOS) สามารถจ่ายกระแสไดป้ระมาณ 250 mA ซ่ึงเป็นแบบปกติและ
แบบกลบัสัญญาณท่ีขา 14 และ ขา 15 ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 
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รูปท่ี 4.1 วงจรของไอซี TCA 785 
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 วงจรการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์จุดชนวน (ARM7) 
 

 
 
รูปท่ี 4.2 วงจรการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรเลอร์จุดชนวน (ARM7) 
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โปรแกรมควบคุมชุดอาร์ม (ARM7) 
/*****************************************************/ 
/* Examples Program For "ET-ARM STAMP LPC2138" Board */ 
/* Target MCU     : Philips ARM7-LPC2138                             */ 
/*                   : X-TAL : 19.6608 MHz                                   */ 
/*                  : Run Speed 58.9824MHz (With PLL)                 */ 
/* Compiler        : Keil ARM V2.32a                            */ 
/* Create By       : Eakachai Makarn (WWW.ETT.CO.TH)        */ 
/* Last Update : 1/September/2005                                        */ 
/* Function    : Example PWM2(P0.7) & ADC0(P0.27)            */ 
/*****************************************************/ 
// Used GPIO0.27 = AIN0 (ADC) 
//      GPIO0.7  = PWM2  
// Read ADC0 ----> Update PWM2 
// PWM2 Mode = Single Edge 
// This Mode Can Generate Free PWM1..6 (Same Period,Difference Duty Cycle) 
//           = Match0 --> Period all PWM2 
//           = Match2 --> High Pulse Time 
// Period = 1024 Cycle of 29.4912 MHz(28.80KHz/34.722uS Period) 
// High Pulse = 0..1023(10-Bit ADC Result) 
// Low  Pulse = 1024-(ADC Result[0..1023]) 
 
#include <LPC213x.H>              // LPC2138 MPU Register 
void delay_led(unsigned long int count1); 
/* pototype  section */ 
unsigned int val;                 // ADC Result (HEX) 
unsigned long int count1; 
 
// Main Program Start Here // 
int main(void) 
{   
  PINSEL2 &= 0xFFFFFFF0;           // Make sure GPIO1[16..31] = GPIO 
Function 
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  IODIR1   = 0xFFFF0000;                          // Set all GPIO-1 = Output(Skip Bit15..0) 
  IOSET1   = 0xFFFF0000;                                                   // Set all GPIO-1 Output Pin (OFF LED)                
// Initial ADC0 (GPIO-0.27) By Set PINSEL1[23:22=01] 
  PINSEL1 &= 0xFF7FFFFF;                      // Select ADC0 Pin Connect P0.27 
  PINSEL1 |= 0x00400000;         
     
  // Initial PWM2 (GPIO-0.7) By Set PINSEL0[15:14=10] 
  PINSEL0 &= 0xFFFF3FFF;                     // Select PWM2 Pin Connect P0.7 
  PINSEL0 |= 0x00008000; 
    
  // Initial ADC0 (ADCR=0x01210601)     
  AD0CR &= 0x00000000;                    // Clear All Bit Control 
  AD0CR |= 0x00000001;       // Select ADC = AIN0 
  AD0CR |= 0x00000600;       // ADC Clock = VBP(PCLK) / 7 
  AD0CR |= 0x00010000;                                                // Busrt = 1 = Conversion Continue 
  AD0CR &= 0xFFF1FFFF;                             // CLKS = 000 = 10Bit : 11 Cycle Clock 
Conversion  
  AD0CR |= 0x00200000;                    // PDN = 1 = Active ADC Module 
  AD0CR &= 0xFF3FFFFF;           // TEST[1:0] = 00 = Normal Mode 
  AD0CR |= 0x01000000;       // START = 001 = Start Conversion Now 
  AD0CR &= 0xF7FFFFFF;                    // EDGE = 0 = Conversion on Falling Edge   
 
  // Initial PWM2 = 28.8KHz (29.4912/1024=28.800 KHz) 
  // Period = 34.722 uS   
  PWMPR = 0;             // 35uS Period -> 28.80KHz 
  
  //Initial PWM2 = Double Edge PWM 
  // Set   Output By Match-0 
  // Reset Output By Match-2 
  PWMPCR &= 0xFFFFFFFB;     // PWMSEL2 = "1" = Single Edge Control 
  PWMPCR |= 0x00000400;     // PWMENA2 = "1" = Enable PWM2 
  PWMMCR = 0x00000002;     // On Match0 = Reset Counter   
  PWMMR0 = 0x00000400;     // Set PWM2 Rate(29.4912MHz/1024)    
  PWMMR2 = 0x00000200;     // Set Default PWM2 High Pulse (0..512 Cycle) 
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  PWMLER = 0x00000005;                   // Enable Shadow Latch For Match 0,2   
  PWMTCR = 0x00000002;                  // Reset Counter and Prescaler  
  PWMTCR = 0x00000009;      // Enable Counter and PWM + Release Counter From 
Reset 
 
  // Loop Generate PWM2 Drive DC Motor // 
  while(1)                                                                // Loop Continue 
  { 
    do              // Loop Read ADC0 
    { 
      val = AD0DR;                                         // Read ADC 10-Bit Data Register  
    }         
      while ((val & 0x80000000) == 0);         // Wait ADC Conversion Complete   
   val = (val >> 6) & 0x03FF;        // Shift ADC Result to Integer       
    
 /* Update High Pulse = 10-Bit ADC Result(0..1023) */ 
  
 if(val>0&&val<=10)  
   { 
     
  IOCLR1=0x00010000;        //OFF GPIO p1.16  
  count1=16500;          //TUNE ONLY 
  while(count1 > 0) {count1--;}       //Delay 10,000=3.22ms 
  IOSET1=0x00010000;        //ON GPIO p1.16  
    count1=3000;         //Pluse Time on 
  while(count1 > 0) {count1--;}       //Delay 10,000=3.22ms 
    IOCLR1=0x00010000;        //OFF GPIO p1.16  
    count1=30000; 
  while(count1 > 0) {count1--;}       //Delay 10,000=3.22ms 
    IOSET1=0x00020000;        //ON GPIO p1.17  
    count1=3000; 
  while(count1 > 0) {count1--;}       //Delay 10,000=3.22ms 
    IOCLR1=0x00020000;        //OFF GPIO p1.17 
   }             
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  } 
} 
/***********************/ 
/* Delay Time Function */ 
/*    1-4294967296     */ 
/***********************/ 
/*void delay_led(unsigned long int count1) 
{ 
  while(count1 > 0) {count1--;}         // Loop Decrease Counter     
} */ 
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ผลการทดลอง 
 
 4.1.1 การวดัสัญญาณ Ramp Capacitor 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 สัญญาณ Ramp ท่ีขา 10 
  

จากภาพท่ี 4.3 เป็นสัญญาณท่ีวดัไดจ้ากขา 10 ของTCA785 โดยมีคาปาซิเตอร์ตรงอยูห่นา้
ขา 10 เรียกคาปาซิเตอร์น้ีว่า Ramp Capacitor เป็นตวัเก็บประจุท่ีเป็นเชิงเส้นเสรี ต่อเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงซ่ึงท าให้เกิดสัญญาณแรมพ ์หรือ เรียกคาปาซิเตอร์น้ีวา่เป็นตวัเก็บประจุสัญญาณลาด
เอียง โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 500 pF ถึง 1 uF ท าการวดัสัญญาณแรมพไ์ดท่ี้ขา 10 ของTCA785 
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4.1.2 การวดัสัญญาณเอาท์พทุทีข่า 14 ของTCA785 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 การวดัสัญญาณเอาทพ์ุทท่ีขา 14 ของ TCA785 
   

จากภาพท่ี 4.4 เป็นการวดัสัญญาณเอาทพ์ุทท่ีขา 14 แบบ Single Shot Pulse ของ TCA785 
ในช่องสัญญาณลบก่อนท่ีจะน าไปผา่นหมอ้แปลงพลัส์ ซ่ึงแรงดนัเอาทพ์ุทประมาณ 15 Vp-p 
ความถ่ี 50 Hz 
 

 4.1.3 การวดัสัญญาณเอาท์พทุทีข่า 15 ของTCA785 
 

 
 
ภาพท่ี 4.5 การวดัสัญญาณเอาทพ์ุทท่ีขา 15 ของ TCA785 
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จากภาพท่ี 4.5 เป็นการวดัสัญญาณเอาทพ์ุทท่ีขา 15 แบบ Single Shot Pulse ของ TCA785 
ในช่องสัญญาณบวกก่อนท่ีจะน าไปผ่านหมอ้แปลงพลัส์ ซ่ึงแรงดนัเอาท์พุทประมาณ 15 V p-p 
ความถ่ี 50 Hz 
 

ผลการทดลอง 
 

4.2.1 สัญญาณเอาท์พุทของหม้อแปลงพลัส์เทียบกบัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ 
220 V 

 
ก. 
 

 
ข. 
 

ภาพท่ี 4.6 ก.สัญญาณเอาทพ์ุทของหมอ้แปลงพลัส์ขา 15 เทียบกบัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 
  ข. สัญญาณเอาทพ์ุทของหมอ้แปลงพลัส์ขา 15 เทียบกบัสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 



46 

 

จากภาพท่ี 4.6 ก และ 4.6 ข จะเห็นวา่สัญญาณไซน์ 1 คาบเวลา มีมุม 180 องฟา และเรา
น ามาเทียบกบัสัญญาณเอาทพ์ุทของหมอ้แปลงพลัส์ เราสามารถปรับ R 10 K  ในวงจรทริกของ 
TCA 785 ซ่ึงเป็นอินพุทของหมอ้แปลงพลัส์ จะท าเอาท์พุตของหมอ้แปลงพลัส์สามารถเล่ือนมุม
เฟสไดต้ั้งแต่ 0 องฟา เพื่อน าไปตดักบัสัญญาณไซน์ เพื่อน าไปขบัไทริสเตอร์ต่อไป 

 

 
ก. 
 

 
ข. 
 

ภาพท่ี 4.7 ก. เอาทพ์ุทของหมอ้แปลงพลัส์ขา 14 เทียบกบัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 
   ข. เอาทพ์ุทของหมอ้แปลงพลัส์ขา 14 เทียบกบัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 
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จากภาพท่ี 4.7 ก และ 4.7 ข จะเห็นวา่สัญญาณไซน์ 1 คาบเวลา มีมุม 180 องฟา  และเรา
น ามาเทียบกบัสัญญาณเอาทพ์ุทของหมอ้แปลงพลัส์  เราสามารถปรับ  R10K  ในวงจรทริกของ  
TCA 758 ซ่ึงเป็นอินพุทของหมอ้แปลงพลัส์ จะน าเอาท์พุทของหมอ้แปลงพลัส์สามารถเล่ือนมุม
เฟสไดต้ั้งแต่ 180 องฟา ถึง 360 องฟา เพื่อน าไปตดักบัสัญญาณไซน์ เพื่อน าไปขบัไทริสเตอร์ต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 อินพุทของ TCA785 ท่ีขา 5  

 

 
 
ภาพท่ี 4.9 อินพุทของ TCA785 ท่ีขา 5 เทียบกบัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 
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 4.2.2 เอาท์พทุของ TCA785 ทีข่า 14 และขา 15 ทีมุ่มต่างๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 4.10 เอาทพ์ุทของ TCA785 ท่ีขา 14 และ 15 มุม 30 องฟา 

 

 
 
ภาพท่ี 4.11 เอาทพ์ุทของ TCA785 ท่ีขา 14 และ 15 มุม 60 องฟา 
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ภาพท่ี 4.12 เอาทพ์ุทของ TCA785 ท่ีขา 14 และ 15 มุม 90 องฟา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 เอาทพ์ุทของ TCA785 ท่ีขา 14 และ 15 มุม 120 องฟา 
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ภาพท่ี 4.14 เอาทพ์ุทของ TCA785 ท่ีขา 14 และ 15 มุม 150 องฟา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 เอาทพ์ุทของ TCA785 ท่ีขา 14 และ 15 มุม 180 องฟา 
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4.2.3 เอาท์พทุของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ที่มุม ต่างๆตั้งแต่ 0 องศา , 
30 องศา , 60 องศา , 90 องศา , 120 องศา , 150องศา , 180 องศา 
 

 
 
ภาพท่ี 4.16 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 0 องฟา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.17 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 30 องฟา 
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ภาพท่ี 4.18 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 60 องฟา 
 

 
 
ภาพท่ี 4.19 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 90 องฟา 
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ภาพท่ี 4.20 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 120 องฟา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.21 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 150 องฟา 
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ภาพท่ี 4.22 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 220V ท่ีมุม 180 องฟา 
 

 4.2.4 เอาท์พทุของอาร์ม7 เทยีบกบัแหล่งจ่าย 60 V จาก 3.3V เป็น 15V ทีมุ่ม
ต่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V จาก 3.3V เป็น 15Vท่ีมุม 0 องฟา 
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ภาพท่ี 4.24 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 30 องฟา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.25 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V 
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 60 องฟา 
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ภาพท่ี 4.26 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 90 องฟา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.27 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V 
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 120 องฟา 
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ภาพท่ี 4.28 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 150 องฟา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.29 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 180 องฟา 
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4.2.5 เอาท์พทุของอาร์มเทยีบกบัแหล่งจ่าย 60V จาก 3.3Vเป็น 15V ทีมุ่มต่างๆตั้งแต่ 0 
องศา, 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.30 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 0 องฟา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.31 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 10 องฟา 
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ภาพท่ี 4.32 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V 
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 20 องฟา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.33 เอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) เทียบกบัแหล่งจ่าย 60V  
   จาก 3.3V เป็น 15V ท่ีมุม 30 องฟา 
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4.2.6 เอาท์พทุของอาร์ม7 (ARM7) ขณะขบัโหลดมอเตอร์ DC 300 วตัต์ 

 

ภาพท่ี 4.34 แรงดนัเอาทพ์ุทของอาร์ม7 (อาร์ม7) ขณะขบัโหลดมอเตอร์ DC300 วตัต ์
 

4.3 โครงสร้างของวงจรการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์

จุดชนวน 

 

                          ก.                                                   ข.  

ภาพท่ี 4.35  ก. อุปกรณ์ภายในของวงจรการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรเลอร์      
จุดชนวน 

                   ข. วงจรการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยใชไ้มโครคอนโทรเลอร์จุดชนวนท่ี
ประกอบสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  

 จากการทดลองการควบคุมมุมทริกของไทริสเตอร์ (SCR) และการควบคุมมุมทริกของ
อาร์ม (ARM7) ท่ีโหลด ให้มีค่ามากข้ึนตามล าดบั เอาท์พุทจะค่อยๆ เรียบข้ึนจนเป็นแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงในท่ีสุด การเร่ิมตน้การท างานของโหลดจะค่อยๆเพิ่มข้ึนตามแรงดนัท่ีจ่ายและการปรับ
มุมทริกเม่ือปิดวงจรแลว้ แรงดนัจะยงัคงมีอยู ่และจะค่อยๆลดลงในเวลาอนัคมควร 

 
 ในการท าโครงงานคร้ังน้ีปัญหาแรกท่ีพบเจอเร่ิมตน้จากตวัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของชุด
ไทริสเตอร์ TCA785 และชุดทริกสัญญาณท่ีตอ้งการให้ค่าเอาท์พุทออกมาให้ตรงกบั Data Sheet 
ตามคุณสมบติัของ TCA785 ตอ้งท าการปรับค่าเปล่ียนตวัอุปกรณ์บางอยา่งในวงจรเพื่อให้สามารถ
ไดรู้ปสัญญาณตามคุณสมบติั และเม่ือใชอ้าร์ม7 เขา้ไปท างานแทนชุดของTCA785 ปัญหาต่อมาท่ี
พบเจออยูใ่นชุดหมอ้แปลงก่อนเขา้โหลดเม่ือท าการต่อวงจรปรากฏวา่รูปสัญญาณท่ีไดไ้ม่กลบัเฟส 
ท าให้ต้องหาจุดผิดพลาดในวงจรและท าการแก้ไขและเม่ือได้แก้ไขแล้วท าให้ได้รูปสัญญาณท่ี
ออกมาถูกตอ้งท าใหไ้ดเ้อาทพ์ุทตามท่ีปรากฏในผลการทดลอง 

 
 จากขั้นตอนการทดลองโครงงานเพื่อควบคุมการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า ขอ้ผดิพลาดท่ีมกั
เกิดข้ึนในขั้นตอนของการทดลองท่ีไดพ้บมี ดงัน้ี   

1) ความผดิพลาดของอุปกรณ์ในวงจรเม่ือเกิดความเสียหายเม่ือลงอุปกรณ์ครบแลว้จะท าการ
ตรวจเช็คตวัอุปกรณ์ล าบาก  เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะลงอุปกรณ์ให้ท าการตรวจเช็คตวั
อุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 

2) ความผิดพลาดของเคร่ืองมือวดัในระบบเคร่ืองมือวดัอาจมีปัญหาท าให้เอาทพ์ุทท่ีออกมา
คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงอาจเน่ืองมาจากเคร่ืองมือวดัอาจใชง้านมานานหรือสาย
วดัอาจช ารุด 

3) ในการต่อวงจรนั้นควรตรวจเช็คขาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกบัวงจร หากไม่ตรงอาจท า
ให้เกิดความเสียหายกบัวงจรควรป้องกนัโดยการติดตั้งอุปกรณ์ตดัต่อด้วย และการจ่าย
แรงดนัให้กบัวงจรควรตรวจดูอย่างถ่ีถว้น เพราะวงจรน้ีเป็นการท างานร่วมกนัระหว่าง
ไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  ถา้ตรวจเช็คไม่ดีอาจเกิดความเสียหายแก่
วงจรได ้
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ภาคผนวก 
 ดาต้า ชีส ( Data  Sheet ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


